
Ш у м е н 

2 U 0 5 



ИВАН П.ИВАНОВ 

МЕНИДЖМЪНТ 
НА 

УЧЕНИЧЕСКИЯ 
КЛАС 

СОФИЯ, 2005 



СЪДЪРЖАНИЕ 
УВОДНИ ДУМИ 

1.ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА МЕНИДЖМЪНТА НА КЛАСА 8 
1.1. Определения 8 
1.2. Концепции, подходи и системи за мениджмънт на класа ..10 
1.2.1. Общотеоретични проблеми 10 
1.2.2. Емпирични подходи 15 
1.2.3. Теоретични ориентации в мениджмънта на класа 18 
1.3. Принципи на мениджмънта на класа 27 
1.4. Правила за мениджмънт на класа 32 
1.5. Техники за мениджмънт на класа 34 
1.6. План за мениджмънт на класа 40 
1.7. Софтуер за мениджмънт на класа 44 
1.8. Качество и ефективност на мениджмънта на класа 45 

2. УЧИТЕЛЯТ КАТО МЕНИДЖЪР НА КЛАСА 48 
2.1. Длъжността на класният ръководител 48 
2.1.1. Дейност на класния ръководител с класа 57 
2.1.2. Документация на класа 59 
2.2. Професиограма на класния ръководител 59 
2.3. План за работа на класния ръководител 61 
2.4. Стилове на мениджмънт на класа 62 
2.5. Проблеми в мениджмънта на класа 71 
2.6. Качества на учителя като мениджър на класа 73 
2.7. Младите учители и мениджмънта на класа 74 
2.8. Мениджмънт на класа като елемент на 

подготовката на учителя 81 

3. МЕНИДЖМЪНТ НА ЕКИПА, РАБОТЕЩ С КЛАСА 85 
3.1. Взаимодействие между класния ръководител и учителите .... 85 
3.2. Отношения в учителския екип 86 
3.3. Работа в специални класове 90 
3.3.1. Мениджмънт на класа в слети класове 90 
3.3.2. Работа на учителя с помощник-учител 91 

4. МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА КАТО УЧЕБНА СРЕДА 93 
4.1. Мениджмънт и обучение 93 
4.2. Концепции и модели за мениджмънт на обучението 95 
4.3. План и сценарий за мениджмънт на обучението 97 
4.4. Проблеми на мениджмънта на обучението 99 
4.4.1. Влияния върху обучението 99 
4.4.2. Ефективност на обучението 103 
4.5. Мениджмънт и мотивация за учене 112 
4.5.1. Дефиниции за мотивацията за учене 112 

3 



4.5.2. Теории за мотивацията за учене 113 
4.5.3. Изследвания на мотивацията за учене 120 
4.5.4. Мотивацията - правила за учителите и учениците 124 
4.6. Мениджмънт и стилове на учене 128 
4.7. Хигиенни основи на мениджмънта на обучението 147 

5. МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСНАТА СТАЯ КАТО РАБОТНА 
СРЕДА 154 

5.1. Култура научилището и класа 154 
5.1.1. Теории за училищната култура 154 
5.1.2. Типология на училищните култури 161 
5.1.3. Изследвания на училищната култура 168 
5.1.4. Изменение на училищната култура 175 
5.2. Обкръжаваща среда в класната стая 176 
5.3. Видове класни стаи 178 
5.4. Управление на класната стая като работна и 

учебна среда 180 

6. МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА КАТО СИМВОЛНА СРЕДА 195 
6.1. Правила и процедури за поведение 195 
6.2. Алтернативи на правилата 200 
6.3. Класна харта 201 
6.4. Стратегии за поддържане на реда 203 
6.5. Техники за мениджмънт на класа 207 
6.5.1. Когнитивни техники 207 
6.5.2. Бихевиорални техники 208 
6.5.3. Превантивни и интервенционни техники 210 
6.5.4. Техники за комуникация 212 
6.5.5. Техники за самоуправление 214 

7. МЕНИДЖМЪНТ НА ДИСЦИПЛИНАТАВ КЛАСА 215 
7.1. Училищната дисциплина 215 
7.2. Морално развитие и дисциплина 218 
7.3. Дисциплинарни модели 221 
7.3.1. Асертивна дисциплина 223 
7.3.2. Дисциплина и самодисциплина 229 
7.3.3. Дисциплина чрез достойнство и надежда 232 
7.3.4. Система "ниво на честта" 234 
7.3.5. Дисциплина и авторитарност 235 
7.4. Дисциплинарен план 236 
7.5. Дисциплинарни проблеми и решения 242 
7.6. Дисциплинарни правила 245 
7.7. Дисциплинарни техники 248 
7.7.1. Ефективни дисциплинарни техники 253 
7.7.2. Неефективни дисциплинарни техники 254 
7.7.3. Възприемане на ефективността на 

дисциплинарните методи 255 

8. МЕНИДЖМЪНТ НА УЧЕНИЧЕСКОТО ПОВЕДЕНИЕ 257 
8.1. Мениджмънт на поведението 257 
8.2. Колекгивистични отношения в класа 261 

4 



8.2.1. Лидерство при учениците 267 
8.2.2. Групировки в клас 268 
8.3. Психоклимат на класа 269 
8.4. Конфликти в класа 272 
8.4.1. Същност на конфликта 272 
8.4.2. Теории за конфликта 273 
8.4.3. Видове конфликти 276 
8.4.4. Функции на конфликтите 280 
8.4.5. Особености на конфликтната личност 281 
8.4.6. Етапи (фази) на конфликта 282 
8.4.7. Особености на детските конфликти 283 
8.4.8. Разрешаване на конфликти 284 
8.4.9. Стратегии за управление на конфликтни ситуации 285 
8.4.10. Мениджмънт на конфликтите в класа 292 
8.5. Проблемно поведение на учениците 296 
8.6. Работа с някои особени категории деца 299 
8.6.1. Деца в пубертет 302 
8.6.2. Слаби и неуспяващи ученици 302 
8.6.3. Деца с поведенчески особености 306 
8.6.4. Деца, склонни към бой и физическо насилие 310 
8.6.5. Малтретирани деца 313 
8.6.6. "Ученици в риск" 316 

9. МЕНИДЖМЪНТ НА СОЦИАЛНОТО ОБКРЪЖЕНИЕ 
НА КЛАС А 318 

9.1. Контакти с училищното ръководство 318 
9.2. Контакти с колегите 319 
9.3. Контакти със специалисти 319 
9.4. Работа с родителите 320 
9.4.1. Съвместни дейности с родителите 320 
9.4.2. Родителско-учителска среща 324 
9.5. Работа с извънучилищни институции 327 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. WWW РЕСУРСИ 329 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ 
ИНСТРУМЕНТАРИУМ 330 

ЛИТЕРАТУРА 405 

5 



УВОДНИ ДУМИ 

Класната стая е мястото, където учениците прекарват голяма 
част от живота си. Създаването на безопасна и организирана среда 
в нея е много важна задача на учителите. Развила се е специфична 
област в педагогиката "мениджмънт на класа" (classroom man-
agement), включваща всички организационни и процедурни мерки 
за контрол на процесите в ученическия клас. 

Първите публикации в педагогическия печат са от началото на 
XX век. Бумът, обаче е през 70-те и 80-те години. Тогава изследовате-
лите - педагози, психолози, лекари и юристи изследват проблемите 
на мениджмънта на класа от позициите как да се направи класната 
стая безопасно място за учениците и как да се установят правила за 
поведение. Главната насока на работата през този период в "ефектив-
ните училища" са съсредоточени на ниво организация. Учениците са 
възприемани като пасивни приемници на знания, те трябва да се 
учат, за да съответстват на системата. Акцент се поставя върху устано-
вените практики и стандартизацията. 

Потребността от качество и ефективност в образованието поро-
ди през 90-те години на XX век по целия свят усилия за подобряване 
на учебната среда в клас. В областта на мениджмънта на класа стана 
истински преврат. Класната стая се превърна във важен център на 
изследователска активност, тъй като болшинството промени стават 
именно там. Сега повсеместно се поставя изискването класната стая 
да е инклузивна ("всеобхватна", включваща) и всички ученици да полу-
чат възможност за най-пълноценна реализация в образователното 
пространство. 

Акцентът се пренесе от организацията върху ученика (Learner-
centered Psychological Principles) [117]. Мениджмънтът на класа силно 
се индивидуализира. Стремежът е по-скоро да се разбере детското 
поведение, отколкото да се управлява отвън. Основният възглед от-
носно дисциплината е, че когато детските потребности са задоволени, 
може да се избегне лошото поведение. Учениците са активни, пози-
тивни, мотивирани и уникални изследователи на проблеми. Акцентът 
се поставя върху избора. Тъй като класовете ще стават все по-разно-
образни, потребността от методи на мениджмънт на класа, които да 
отразят това разнообразие нараства. 

С тези кратки исторически бележки искам да предложа на бъл-
гарския читател една тема, която всъщност винаги е при съствала в 
нашето педагогическо и психологическо пространство, една нова (и 
стара) тема. Разбира се много от термините са нови и непривични за 
него, но те изразяват същности и реалности, с които се сблъсква 
ежедневно. Сигурно много неща ще му се сторят познати, но съм 
сигурен, че ще открие и неизвестни перспективи. 
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Темата е изключително популярна в света. Публикациите са 
буквално безброй... Само за сведение, на 1.03.2005 търсачката Goo-
gle дава като резултат 8 410 000 сайта, в които се съдържа понятието 
„classroom management". И това е само основното понятие, а като се 
добавят и производните, и свързаните с него, ситуацията може да 
откаже всеки изследовател. 

С плахата надежда, че не съм пропуснал нещо много важно и 
съществено, предавам тази книга в ръцете на читателите. 

Иван Иванов 
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1 .ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА МЕНИДЖМЪНТА 
НА КЛАСА 

1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ. Семантиката на понятията 
"мениджмънт" и "управление" е дискусионна. Има тенденция на 
отъждествяване на тези понятия, връх на която е: "управление (ме-
ниджмънт)" или обратното. Управлението е функция на организира-
ните системи (биологически, социални, технически), осигуряваща 
съхранението на определена структура, поддържане на режима на 
дейност, реализация на програмата и целите им. 

Определението на м е н и д ж м ъ н т в Оксфордския речник на 
английския език е нееднозначно - има четири значения: (1). действие 
и изкуство на управлението. (2). начин, маниер на разумно третиране, 
насочване, прилагане на средства с определена цел. (3). особен род 
административни умения. (3). орган на управление, административна 
единица. Подчертава се американския характер на термина. 

Peter Drucker подчертава, че мениджмънтът включва в себе 
си и определена функция, и социален статус, и учебна дисциплина, 
и област на научни изследвания. Заедно с това, Drucker посочва, че 
"в организациите, нямащи отношение към бизнеса, като правило, не 
говорят за мениджмънт и мениджъри". Следователно, понятието 
"мениджмънт" по отношение на понятието "управление", трябва да 
се разглеждат като част от цялото. 

В руската литература е широко разпространена тази гледна 
точка: обогатяване на управлението на училището с елементи на 
мениджмънта (Т.И.Шамова, Ю.А.Конаржевский, Н.В.Немова и др.). 
Например, "Менеджмент в управлении школой" [73]. 

Има тенденция и да се отхвърля употребата на понятието 
"мениджмънт" в случаите, в които няма пазарни, икономически 
отношения, в т.ч. и в училището. Отрича се училищният, педагогичес-
кият и образователния мениджмънт. [85] 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА МЕНИДЖМЪНТА НА КЛАСА. Определе-
нията на мениджмънт на класа се изменят с времето, но обикновено 
включват действия, предприети от учителя за да установи ред, да 
ангажира учениците или да осигури тяхното сътрудничество. 

Терминът "мениджмънт" предполага отражение чрез пред-
варително планиране, организация и предвиждане на поведенчески 
проблеми [299]. От своя страна терминът "мениджмънт на класа" 
(classroom management) включва всички организационни и 
процедурни мерки за контрол на процесите в ученическия клас. 
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Обикновено се определя като широк спектър от поведения, чрез 
които учителят формира и поддържа условия , облекчаващи 
ефективното обучение в рамките на една учебна общност. То е един 
продължителен процес, въвличащи мотивиращ учениците за участие, 
осигуряващ обратна връзка и ръководство на ученическите дейности. 
Усилията на ефективния учител - мениджър на класа са активни, 
реактивни и подкрепящи. 

Някои конкретни определения: 
Duke (1979) е автор на най-широко цитираното определение 

(също и Cohen, Intilli, Robbino), което се приема като работно в Na-
tional Society for the Study of Education Yearbook: "условия и процедури, 
необходими за създаване и поддържане на ситуация, в която може 
да се реализира обучението и възпитанието на учениците в 
условията на ред в класната стая - ситуация, в която има ясен 
набор от очаквания от и към всички членове на класната стая 
(учители и ученици), където хората могат да предвиждат тези 
очаквания и където има висока степен на съответствия на 
очакванията." [286] 

Мениджмънтът на класа се определя от Slavin като "Методи, 
използвани за организиране на дейностите в класа, обучението, 
физическата структура и други особености, с цел да се използва 
ефективно времето, да се създаде комфортна и производителна 
обкръжаваща учебна среда и да се минимизират поведенческите 
проблеми и другите нарушения.» В това определение са включени и 
основните цели на мениджмънта на класа. 

Мениджмънтът на класа според David Synder, е сложен 
диалогов процес, който зависи в много голяма степен от контекста. 
Това не е отделен процес, различен от ежедневните действия на 
учителя и учениците. Той обхваща обучението и контрола на обкръжа-
ващата физическа среда, действията в класната стая, психологичес-
ките фактори и пр. [273] 

Мениджмънтът на класа може да бъде определен от Harry and 
Rosemary Wong, като "всичко, което учителят прави за да организира 
учениците, мястото, времето и материалите така, че образованието 
да е ефективно." [125] 

Doyle разширява обхвата на понятието, включвайки редица 
елементи на регулация: стратегии и процедури, възможни цели на 
учителя при регулирането на поведението - "действия и стратегии, 
които прилага учителя за да реши проблема за реда в класната стая." 

Jones (1996) подчертавайки всестранния характер на менидж-
мънта на класа посочва пет главни особености: 

1. Прилагане на достиженията на мениджмънт на класа за 
задоволяване на нуждите на учениците. 

2. Създаване на положителни отношения учител-ученици и 
ученици-ученици. 

3. Използване на учебни методи, които оптимизират обучени-
ето, отговаряйки на академичните потребности на отделните ученици 
и групи от класа. 

4. Използване на методи за организация и управление на 
групата, които максимизират поведението, ориентирано "към 
задачата". 
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5. Способност за използване на диапазон от препоръки и 
бихевиорални методи за помощ на ученици, които демонстрират 
постоянни или сериозни проблеми в поведението си. 

Болшинството автори след Jones възприемат неговото широко 
и всестранно определение, макар, че третият пункт (за оптими-
зирането на обучението) го прави трудно различимо от обучението 
изобщо. [167] 

1.2. КОНЦЕПЦИИ, ПОДХОДИ И СИСТЕМИ ЗА 
МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА 

1.2.1. ОБЩОТЕОРЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ 

СЛОЖНОСТ НА МЕНИДЖМЪНТА НА КЛАСА. Учителите днес 
срещат предизвикателства на много нива, когато се опитват да 
конструират и поддържат д и с ц и п л и н и р а н а , хармонична и 
стимулираща образованието среда. Предизвикателствата са от страна 
на учениците - свободни, без предразсъдъци, интелигентни, инфор-
мирани, питащи, разнообразни по своите особености, все по-често 
на разведени бедни и безработни родители...; училището - под 
влияние на социални фактори като физическо и сексуално насилие, 
алкохол, наркотици; колегите и администрацията - често безразлични 
и егоистични, с различни образователни философии и подходи към 
училищните проблеми; обществото - налагащо множество често 
неадекватни роли, които учителят трябва да изпълнява... Към това 
трябва да се прибави и радикалната реформа в образованието в 
световен мащаб под влиянието на развиващите са пост-модерни 
тенденции. В тези условия нараства значението на управлението 
(мениджмънта). 

Истинското управление включва всички аспекти на училищната 
среда, не само контрола на ученическото поведение, но и организа-
цията на курикулума, структурирането на ежедневните дейности и на 
физическата среда, аранжимента и индивидуализацията на 
обучението, оценката на ученическите достижения. 

Мениджмънтът на класа е сложна задача, изискваща учителите 
да работят старателно и непрекъснато за поддържането на положи-
телна психологическа атмосфера в класната стая. Педагог, който не 
може да поддържа поведението в разумни граници чрез положителни 
мениджърски процедури, ще изпитва постоянни разочарования и 
лично неудовлетвореност и е много вероятно, че същите чувства ще 
изпитват и неговите ученици и техните родители (Kerr & Nelson, 1989). 
Този мениджмънт трябва да е по-скоро действен, отколкото реактивен, 
за да предотвратява проблемите. [230] 

Jackson (1968) отбелязва, че сложността на мениджмънта на 
класа произтича от няколко предпоставки: мултидименсионалност 
(различни случаи и хора), едновременност (много неща се случват 
едновременно), непосредственост (бързияттемп ограничава отраже-
нието), непредсказуемост (случаи и резултати), публичност (много 
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или всички ученици са свидетели) и история (действията и случаите 
имат минало и бъдеще). 

Мениджмънтът на класа изисква интеграцията на няколко ком-
понента на управлението: (1). добро познаване на характеристиките 
на децата; (2). отношения между учителя и учениците, основани на 
взаимна привързаност и доверие; (3). приложение на проверени във 
времето методи за управление. 

МЕНИДЖМЪНТЪТ НА КЛАСА И ГРАЖДАНСКИ УМЕНИЯ И 
КАЧЕСТВА. В световен план има увеличаващ се интерес към отно-
шението между обучението и развитието на съответните граждански 
умения и качества у учениците. Акцентът основно е върху обезпеча-
ването на такова обучение, което да дава усещане за демократична 
отговорност у учениците при вземането на решения, солидарност, 
неконфликтност. [212] 

Всъщност, въпросът е по-сложен. Мениджмънтът на класа е 
свързан с много по-фунда-менталните въпроси за ред в обществото, 
власт на възрастните (учителите) и връзката със социалните институ-
ции. Демокрацията в класа ражда специфични отношения и ценности, 
формира политически навици, характерни за демокрацията в 
обществото. 

ОТРИЦАНИЕ НА МЕНИДЖМЪНТА НА КЛАСА. Противно на 
американската образователна митология, Nichols (1992) установява, 
че високо организираната и режимна (структурирана) образователна 
среда не води до по-висока производителност. Тя отблъсква учени-
ците, които са по-самостоятелни и снизява чувството за собствено 
достойнство научителите, свързани с академичнитедостижения (Aspy 
и Buhler, 1975). [159] 

МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА И ПЕДАГОГИЧЕСКА ВЛАСТ НА 
УЧИТЕЛЯ. Властните отношения, в които влиза учителят с учениците 
също определят подхода му като мениджър на класа. Според French 
& Raven, учителят може да прилага следните типове власт: (1). 
наградна власт; (2). принуждаваща власт; (3). легитимна власт; (4). 
референтна власт; (5). експертна власт [Виж по-подробно 51]. Ме-
ниджмънта на класа в термините на лидерството и властта може да 
влияе на класния климат и ученическите резултати. Много изслед-
вания сочат, че при демократично лидерство климатът е положителен, 
обучението е активно и ученическите достижения са по-високи 
отколкото при автократичните учители. При тях климатът е отрица-
телен, учениците са пасивни като познаващи субекти и резултатите 
са по-ниски. 

Корелационни зависимости: 
Аз-концепцията на учениците има положителна връзка с 

наградната власт на учителя, но не и с другите 16 индикатори на 
обкръжаващата среда. 

Отношенията на учениците с връстниците им и самоефекгив-
ността в обучението корелират положително с възприемането на 
физическата среда, експертната и референтна власт, внимателното 
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отношение и структурирането и повечето от деветте измерения на 
климата, но корелират отрицателно с принуждаващата власт. 

Отношението на учениците към учителя и училището корелират 
по подобен начин с параметрите на средата: положително с възприе-
мането на качеството на физическата среда, експертната, наградната 
и референтната власт, внимателното отношение и всички измерения 
на климата без контрола на учителя, но корелират отрицателно с 
принуждаващата власт. 

Усещането на учениците, че са претоварени с домашни работи 
е отрицателен индикатор, той корелира отрицателно с качеството на 
физическата среда, експертната и референтна власт, внимателното 
отношение и всички измерения на климата без контрола на учителя, 
но корелират положително с принуждаващата власт. 

Изводът е, че качеството на физическата среда, социалния 
климат и стила на мениджмънт на класа имат съществено влияние 
върху почти всички емоционални измерения на учениците , с 
изключение на Аз-концепцията. 

МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА И ДИСЦИПЛИНА. Макар, че често 
се използват синонимно, термините мениджмънт на класа и дисцип-
лина не са едно и също. Мениджмънтът на класа е по-широк термин, 
който описва усилията на учителя да управлява класа, включително 
социалното взаимодействие, ученическото поведение и обучението. 
В този смисъл, мениджмънтът на класа включва дисциплината, но 
не се ограничава до нея. [217] 

И мениджмънтът на класа, и дисципилната са съществено 
необходими условия за обучението, но между тях има основни 
различия: (а). Мениджмънтът на класа има за тема изпълнението на 
дейностите, а дисциплината - поведението на хората, (б). Менидж-
мънтът на класа се занимава с процедури, установени практики и 
структури, а дисциплината - с управление на импулсите и самоконт-
рол. (в). Мениджмънтът на класа е задължение на учителя, а дисцип-
лината - на ученика, (г). При мениджмънта на класа процедурата 
предшества съдържанието на дейността, а при дисциплината -
съдържанието на дейността предшества процедурата. 

ФУНКЦИИ НА МЕНИДЖМЪНТА НА КЛАСА. Още през 1914 г. 
Bagley идентифицира множество функции на мениджмънта на класа, 
но определя две от тях като главни: (1). "създаване и съхранение на 
условия, които са съществени (необходими) за организирана работа 
в училище"; (2). "подготовка на учениците за ефективно участие в 
организираното общество на възрастните, в което предоставянето 
на много привилегии на всеки се балансира със съответна отго-
ворност". През 90-те години на XX век, тези функции се описват като: 
(1). организаторска и (2). социализираща. Последната характеризира 
управлението като фактор за натрупване на жизнен опит, чрез който 
учениците изучават своите права и задължения, особено в случаите 
на конфликт. [212] 

В руската литература се посочват и други функции: педагоги-
чески анализ, планиране, организация, контрол, регулиране 
(Ю.А.Конаржевски); прогнозиране, планиране, организация, регули-
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ране и коригиране, отчет и контрол (А.А. Орлов)] планиране, органи-
зация, ръководство вкп. мотивация и контрол (В.С.Лазарев и М.М. 
Поташник) [85] 

ЦЕЛИ НА МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА. При вземане на решения 
относно обкръжаващата среда в класната стая е важно да се форму-
лират крайните цели, към които учителят се стреми. Обобщено това 
са: максимизиране на резултатите от обучението, намаляване на 
честотата на дисциплинарните проблеми и създаване на положителна 
и безопасна среда. От там произтичат и основните цели на менидж-
мънта на класа: (1). Осигуряване на производителен климат за обуче-
ние и за академични достижения. (2). Осигуряване на удовлетворение 
на ученика от обучението. 

Производителността и удовлетворението са свързани. Не е 
възможно да си добър учител, без да достигнеш двете цели. 

Когато се разработват елементите на плана за мениджмънт на 
класа, тези цели трябва винаги да се имат предвид и съобразно тях 
да се вземат решения за процедури, правила, избори и пр. Трябва де 
се има предвид, че не винаги те са напълно възможни за реализация 
в комплекс и е необходимо понякога да се оставят съзнателно на 
заден план (напр. при укрепване на колектива на класа) [132] 

МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА И ПРЕДСТАВИ ЗА УЧИЛИЩЕТО. 
В действителност, тези модели рядко съществуват в чиста форма, но 
техните цели са се съхранили, макар че нито един от тях не се е 
наложил тотално. 

1. Училището като школа. Традиционно училището е разглеж-
дано като място за просвещение, инкултурация и гражданство. Учите-
лят е оценяван на само като академичен експерт, но и като морален 
и интелектуален лидер в обществото. 

2. Училището като фабрика. Пред XX век основната задача 
на училището се схваща да е производството на професионалисти в 
една среда, подобна на фабричната. Ученикът е суровина за бъдещ 
гражданин-професионалист. Има стандарти, които дават основата за 
сравнение. Учителите са технократи. Учебният план е технологична 
линия - бърз за бързи ученици, бавен за бавни, друг за други... В 
училището властта традиционно се структурира йерархично. Учителят 
е институиран като експерт и легитимен представител на властта. 
Това му положение е подкрепено от стандартизирани учебни планове, 
стандарти, наложени на администраторите, учителите и от тях на 
учениците, които не зависят от тяхното съгласие. Всичко това е пре-
пятствие на индивидуализацията. 

3. Училището като болница. Училището често е сравнявано 
и с болница (Schlechty, 1990), то лекува болките и страданията на 
децата от градското индустриално общество. Социалната неспра-
ведливост води до явлението "деца в риск". Училището е изравнител 
на шансовете. Учениците са клиенти (пациенти), които трябва да 
бъдат обслужени, учителите са професионалисти-обслужващи, а 
учебният план е индивидуализирано предписание на основата на 
конкретна диагноза. Акцентира се на различията и дефицитите. 
Основна категория са неуспехите. 
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4. Училището като място за трансфер на наука. Научният 
прогрес също се отрази на образованието. При този модел обра-
зованието е област, в която експертите намират нужното знание и го 
предават в ръцете на практикуващите учители, а учениците са пасив-
ни, празни съдове, които се пълнят с тези знания. Анализът доминира 
- нещата се фрагментират силно (фактология), за да се постигне 
разбиране. Синтезът - отношения, връзка с обстоятелствата, е на 
заден план. 

5. У ч и л и щ е т о като м я с т о за р е ш а в а н е на п р о б л е м и . 
Schlechty (1990) свързва бъдещето на човека от способността му да 
решава проблеми, да мисли креативно и да работи в екип. Училището 
трябва да стане място, където учениците се учат как да се учат, как 
да добиват знания и да ги прилагат в действие. Учениците са и ра-
ботници, и клиенти. Като работници те участват в конструирането на 
знанието, придобиването и обработката на информация, така, че да 
стане тяхна информация. Като клиенти, те са цел на училището, което 
се стреми да го привлече и задържи. Учителите са изобретатели (на 
работата с учениците) и лидери, водещи учениците в тази работа. 
[159] Автономията на учениците се разглеждаше като източник на 
неустойчивост и проблеми. Учителите се страхуваха, че автономните 
ученици няма да учат това, което им се преподава. 

ЧОВЕШКИ ПРАВА И МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА. Човешките 
права представляват набор от универсални принципи, които могат 
да се прилагат във всеки контекст. Ако училището признава и осигу-
рява спазването на човешките права и в частност на правата на детето, 
това може осезателно да подобри отношенията в училищната общност 
и да намали нивото на конфликтност. [144] 

Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г. е най-
всестранния и творчески документ, всеобхватен, стремящ се към 
социална справедливост, подчертаващ различията. Той съпоставя 
правата на децата и възрастните и ги разглежда в единство. 

ПРАВА НА УЧЕНИКА. От универсалните човешки права про-
изтичат и значимите за мениджмънта на класа права на ученика. 

• Свобода на изразяване. 
• Справедливост. 
• Равенство на възможностите. 

"СПРАВЕДЛИВО" УЧИЛИЩЕ. Това е училище в което: 
• Администраторите оценяват положително ученическите 

способности и създават съответен училищен климат. 
• Учителите се грижат за учениците и им помагат да 

успяват. 
• Активно положително отношение към разнообразието 

- културно, етническо, расово и пр. 
• Възнаграждават се достижения във всички категории 

ученически дейности (академични, спортни, артистич-
ни и пр.). 

• Учителите издирват и стимулират «скритите» таланти 
на всички ученици. 
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• Похвалите и признанието са справедливи към всички 
ученици. 

• Учителите и другите възрастни са отговорни и ефек-
тивно контролират всички аспекти на ученическия 
живот. 

• Дисциплината се прилага справедливо (еднакво) към 
всички ученици. 

• Учителите възпират тенденциите на учениците към 
елитизъм и ги преадресират към егалитарно поведе-
ние. 

• Учителите се намесват винаги при възникването на 
конфликт, тъй като мълчанието означава съучастие. 

• Прилагат се принципите на демократичния менидж-
мънт. 

ПРИНЦИПИ ЗА ДЕМОКРАТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА 
• Съобразяване с характеристиките на съвременните 

ученици: разнообразни култури; разнообразни потреб-
ности; отслабващо влияние на семейната поддръжка. 

• По-малко «Прави каквото ти кажа!» и повече „Осигуря-
ване на ръководни принципи и очаквания към учени-
ците и избори в рамките на тези параметри." 

• Атмосфера на честност, уважение, доверие и безопас-
ност. 

• Изучаване на индивидуалността на учениците. 
• Развиване на уменията на учениците да мислят 

ситуативно, да правят избор, да разбират очакванията 
на другите и да вземат правилни решения. 

• Участие на учениците в създаването на правилата на 
поведение. 

• Приоритет на колаборативните дейности и междулич-
ностните взаимодействия. 

1.2.2. ЕМПИРИЧНИ ПОДХОДИ 

НАЦИОНАЛНИ СИСТЕМИ ЗА МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА. Фи-
лософията на мениджмънта на класа съответства на националните 
особености на учителите и учениците. Оформили са се три основни 
системи: 

АНГЛИЙСКА СИСТЕМА. Основава се на традиционните нацио-
нални ценности и теорията за човешките отношения: уважение към 
личността на детето, искрена доброжелателност, мотивация на уче-
ниците и поощрение на достиженията, стремеж към високо качество 
на работата. 

АМЕРИКАНСКА СИСТЕМА. Построена е на традициите на кон-
куренцията и поощрението на индивидуализма на учениците, точна 
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постановка на целите и задачите, високо ниво на демокрация, соци-
ални гаранции. 

ЯПОНСКА СИСТЕМА. Основава се на традиционното уважение 
към по-възрастния (учителя), колективизма, всеобщото съгласие, 
вежливост и патернализъм, теорията за човешките отношения и 
преданост към идеалите на училището и класа, създаване на условия 
за ефективен колективен труд. Основата на японската педагогика (и 
на мениджмънта на класа) е принципът Kizuna - връзката между 
учител и ученик. Това е възможност за живот в условията на между-
личностни отношения, основани на емпатия, на "съприкосновение 
на сърцата". Kizuna е първично условие за обучение. Ако то не е 
развито, обучението остава механичен процес. Kizuna означава разви-
ващо се доверие kahawari и чувствена всеобхватност. Без това 
дисциплината не може да е ефективна и учениците не се подчиняват 
на учителя. 

Традиционната японска педагогика се различава от американ-
ската по своята експресивна ориентация в различие от инструмен-
талната ориентация на американската педагогика, която е канон в 
обучението и мениджмънта на класа. Според японския учител, властта 
над детето трябва да се установи и да се приеме и чак след това да 
започне да се изгражда педагогическия процес. Американският учител 
счита, че тази власт му е дадена априори, че тя е универсална. [261] 

КОНЦЕПЦИИ. Brophy{ 1988) и Evertson{ 1989) описват3 концеп-
ции (модели) на мениджмънт на класа [199]: 

1. Концепции, основани на устав, правилник, статут (R). Ак-
центът е върху важността на създаването и последователното при-
лагане на правила за поведение в класа; добре планирани и про-
ведени уроци, за да се осигури причастност на учениците; контрол 
на ученическото поведение, за да се предотвратят нарушенията. Не 
се изисква задължително от учителя внимание и топлина във взаимо-
отношенията с учениците. 

2. Концепции, основани на доминация и власт (D). Подчер-
тават индивидуалната и легитимна власт на учителя; изискват демон-
страция на властта, от учениците се очаква да са подчинени (пос-
лушни); към нарушителите се прилагат наказания, към послушните -
награди. Акцент на поведението и по-малко на качеството на 
обучението и на въвличането на учениците в обучението. Управле-
нието е пряко и външно. 

3. Концепции, основани на симпатия (N). Подчертават важ-
ността на топлите, дружествени междуличностни отношения между 
учителя и ученика. В обучението се акцентира на разрешаването на 
свободно поведение и на развлеченията за сметка на реда. Сред-
ството за предотвратяване на лошото поведение и за мениджмънтът 
на класа е симпатията, която учениците изпитват към учителя. 

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА JOHNSON. Virginia Johnson в свое изслед-
ване установява, че от 56 до 82% от учителите предпочитат R -
концепциите, 12-22% - D, а 7-17% - N. Очевидно е доминирането на 
R - концепциите. Алтернативните D и N - концепции се възприемат 
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от малцина учители. Дори и те са раздвоени. Това противоречи на 
теорията, според която алтернативните концепции сега са по-
популярни. [Ib.j 

ПОДХОДИ. Диапазонът отуправленчески стратегии - отговори 
на лошото поведение на учениците е много широк, но основно включва 
шест категории, които отразяват увеличаващите се нива на вмеша-
телство на учителя. 

1. Планирано игнориране при контрола. 
2. Устно репликиране. 
3. Ненасочено описание на недопустимото поведение от типа 

"Някой говори...". 
4. Въпроси към лошо държащите се ученици: какво правят и 

какво трябва и не трябва да правят... 
5. Констатации. 
6. Логически последствия, наказания и награди. 
Тези методи определят и три теоретически подхода към менидж-

мънта на класа, свързани с отговора на два въпроса: (1). Кой трябва 
да е отговорен за вземането на решение кое поведение е приемливо 
и (2). Кой трябва да наблюдава съответните актове на учениците. 

ИНТЕРВЕНЦИОНИСТКИ ПОДХОД. Първият подход е "опекун-
ство" (Dahl, 1989). Счита се, че учениците не са квалифицирани, за 
да се самоуправляват, следователно, отговорността за обезпечение 
на съответстващото поведение е на учителя. Управлението става чрез 
ясни правила, награди и наказания, определени от учителя. Подчер-
тава се индивидуалността на поведението и отношенията учител-
ученик. 

НЕИНТЕРВЕНЦИОНИСТКИ И ИНТЕРАКЦИОНИСТКИ ПОД-
ХОДИ. Обратното, другите два подхода обезпечават възможност на 
учениците да имат глас. Отговорността за вземането на решения и 
властта е разпределена между учителя и класа. Тези подходи се опре-
делят като неинтервенционистки и интеракционистки, като модели 
на контрол, групово управление и влияние. Стремежът на учителя е 
да направи учениците отговорни за своето поведение. Това става чрез 
разясняване на перспективите, ефекта от поведението върху другите, 
критика на ирационалните оправдания, търсене на взаимно приемли-
ви решения и пр. Подчертава се колективността на поведението и 
отношенията учител-ученик в рамките на групата. 

Моделите се свързват с достатъчно силна референтна власт 
на учителя, но не винаги са ефективни, тъй като привлекателността 
на учителя не е една и съща за всички ученици. [212] 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА LEWIS. В изследването (Ramon Lewis, 1999), 
се прави анкета с три въпроса с по три отговора: 

Кактрябва да се вземат решенията относно детското поведение 
в клас? (1). Само учителят, без участието на учениците. (2). Учителят 
и учениците заедно. (3). Само учениците, без участието на учителя. 

Ако двама ученика се борят за вещ, която принадлежи на един 
от тях (напр. линия), какво трябва да направи идеалният учител, за 
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да прекрати спора? (4). Учениците и учителят заедно трябва да решат 
какво да правят. (5). Трябва да се обясни на учениците, че са напра-
вили нарушение и че трябва да получат справедливи наказания. (6). 
Трябва да се позволи на учениците да решат сами какво да правят. 

Кой е идеалния вариант за учителя, за да помогне на учениците 
да се държат по необходимия начин? (7). Учениците трябва да си 
изработят собствен маниер на поведение, наблюдавайки себе си и 
другите. (8). Непрекъснато да се проверява дали се държат по необхо-
димия начин и когато трябва се наказват. (9). Непрекъснато обсъждане 
с класа как трябва да се държат учениците. 

Дефинират се три модела: 
Първият модел е " о п е к у н с т в о " (Canter,Canter, 1992) - учителят 

е абсолютен властник и използва комбинация между обяснения, 
предупреждения, награди и наказания (1,5, 8). 

Втория модел, (2,4,9) - властта за вземане на решение относно 
нарушителите е разпределена между групата и учителя (Balson 1992). 

Третият модел (3,6,7) - акцентът е върху самоуправлението 
и се възпрепятства вмешателството на мощния учител или мощния 
клас (Gordon 1974). 

Учителите дават предпочитание на Втори модел, Първият е 
класиран на второ място а Третият получава много малка поддръжка. 
[212] 

НЕПРАВИЛНИ ПРЕДСТАВИ ЗА МЕНИДЖМЪНТА НА КЛАСА. 
Всеки учител има някаква предварителна представа за мениджмънта 
на класа. Тя може да е невярна и да доведе до трудности в работата. 
Brophy (1988) дефинира две специфични неправилни представи [199]: 

Ключ към ефективното управление е уважението от страна на 
учениците на властта на учителя и подчинение на неговите команди 
поради страх от наказание. 

Извънредно идеалистична представа - че собствената им 
любов към децата ще води до топли и дружески взаимодействия с 
тях, без да се налага демонстрация на власт. 

1.2.3. ТЕОРЕТИЧНИ ОРИЕНТАЦИИ В МЕНИДЖМЪНТА НА 
КЛАСА 

РАЗВИТИЕ НА ИДЕИТЕ ЗА МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА. Peter 
Drucker - най-известният американски гуру на управлението, казва, 
че хората търпят неуспехи поради това, че не се отказват - че ние се 
привързваме към това, което винаги е работело добре. Мислим си, 
че познаваме ситуацията, но не разбираме или отричаме, че тя вече 
се е изменила. Това особено важи за младежите, които имат различни 
ценности и спрямо които традиционните подходи не са достатъчно 
успешни. 

През последните десетилетия станаха значителни промени 
във философията на мениджмънта на класа. Традиционно се 
считаше, че учителят трябва да контролира всичко в класната стая, 
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мениджмънтът беше силно централизиран и критерий за добър 
учител беше този, който няма дисциплинарни проблеми и чийто 
ученици никога не се изпращат при директора. Контролът се считаше 
за по-важен от обучението и се употребяваше като синоним на 
дисциплина. 

С течение на времето, обаче нарасна интересът към децентра-
лизираното управление. След 70-те години с появата на теорията на 
McGregor (XY), се установи, че учениците искат да се учат, а функци-
ята на учителя е да намали бариерите и пречките пред тях, а не да 
поема отговорността за мотивирането на учениците. Този подход 
изисква нова концепция за дисциплината. Теория Y е основата на 
постмодерния подход в педагогиката по отношение на дисциплината. 

В университетите изобщо не се изучават алтернативни дисцип-
линарни методи, които отчитат увеличената ученическа автономия. 
Преподава се и се прилага традиционната догматична дисциплинарна 
практика. Интересното е, че когато се описват спомени от училищния 
живот, хората почти задължително говорят за нарушения и наказания, 
изобщо той е по-скоро негативен. 

Обучението в дисциплинарни методи е необходимо за всеки 
учител, но почти не се познават алтернативните небихевиористични 
методи. 

Небихевиористичните дисциплинарни методи изискват продъл-
жителна подготовка, тъй като са трудни за прилагане и изискват 
определен научен и жизнен опит. 

ТЕОРИЯ X И Y. Теорията Х и Y e разработка на McGregor (1967) 
и разглежда два различни начина на поведение на хората. Теория X 
(бихевиористична парадигма): хората по природа са пасивни, те се 
стремят да направят минимално възможното количество работа, 
необходимо за да изпълнят задачата; те трябва да бъдат стимули-
рани, привличани и пр. да работят чрез детерминистични методи 
(награди и наказания). Теория Y (небихевиористична парадигма): хо-
рата по природа са активни, искат да работят, но срещат препятствия; 
ако се отстранят препятствията, те ще успеят. Процесът е по-важен 
от резултата. Теорията Y стимулира автономията, докато теорията X 
просто тика хората към предписани цели. 

Вариант на Теория X в педагогиката е асертивната дисциплина. 
Теория Y се съсредоточава върху отстраняването на бариерите пред 
поведението. 

През последните десетилетия станаха значителни промени във 
философията на мениджмънта на класа. Традиционно се считаше, 
че учителят трябва да контролира всичко в класната стая, мениджмън-
тът беше силно централизиран и критерий за добър учител беше този, 
който няма дисциплинарни проблеми и чийто ученици никога не се 
изпращат при директора. Контролът се считаше за по-важен от 
обучението и се употребяваше като синоним на дисциплина. 

С течение на времето, обаче нарасна интересът към децентра-
лизираното управление. След 70-те години с появата на теорията на 
McGregor, се установи, че учениците искат да се учат, а функцията 
на учителя е да намали бариерите и пречките пред тях, а не да поема 
отговорността за мотивирането на учениците. Този подход изисква 
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нова концепция за дисциплината. Теория Y е основата на постмодер-
ния (алтернативен, небихевиористичен) подход в педагогиката по 
отношение на дисциплината. 

ОСНОВНИ ТЕОРИИ. Brophy (1983) определя 3 теоретични 
ориентации в мениджмънта на класа: 

Бихевиористична - стимулира, сключва договори, привлича 
вниманието и укрепва желателното поведение. 

Когнитивна (конструктивистка) - обсъжда познавателните 
проблеми индивидуално, учи, инструктира, опознава лично учениците. 

Хуманистична (Аз-концепция/личностно регулиране) - учителят 
поощрява учениците, засилва чувството за собствено достойнство, 
привлича вниманието им към успеха, подобрява взаимоотношенията 
на връстниците и т.н. [135] 

1.2.3.1. БИХЕВИОРИСТИЧНИ ПОДХОДИ 

СЪЩНОСТ. Четирите главни категории, характеризиращи насо-
ката на действие в бихевиорално ориентираните програми за 
мениджмънт на класа са: (1). предварително установяване на прави-
ла, процедури и последствия. (2). структуриране / селекция и подго-
товка на дейностите. (3). контрол на ученическото поведение. (4). 
укрепване на положителното и преадресиране на неуместното 
поведение. 

Въпреки, че има алтернативи на бихевиористичния подход към 
мениджмънта на класа, това е най-често използваният подход в 
масовите училища. 

SKINNER. Според B.F.Skinner (1953), поведението може да се 
предсказва. Модификацията на поведението се извършва чрез стан-
дартни награди и наказания. Всеки от тези методи води до предска-
зуеми резултати в поведението на хората. Те трябва да се прилагат в 
система, така, че да се измени човекът, според предписанието на 
нормите. Нормите ограничават автономията. 

Системата от награди и наказания, използвана от учителя 
позволява на учениците да разберат кога действат правилно или 
неправилно, но тя обикновено не развива потребностно-мотивацион-
ната сфера на детето. Независимо доколко е желателно това, 
възможността на ученика да прави свободен избор е намалена или 
дори напълно елиминирана. 

LEE & MARILEN CANTER. Дисциплинарната система "асертив-
на д и с ц и п л и н а " (себеутвърждаваща; асертивност - умение за 
отстояване на собствената личност, без да нараняваме другите) е 
развита от Lee & Marilen Canter през 70-те години на XX век. Счита 
се, че никоя друга система няма такова разпространение. Парадиг-
мата е бихевиористична. Според нея, хората могат да се управляват 
като им се прилагат правилно награди и наказания. Главната цел на 
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учителя е да сведе до минимум дисциплинарните проблеми, за да 
има повече чисто учебно време. 

Тя е основана на пряк и положителен подход, ясен, устойчив, 
невраждебен отговор на ученическото лошо поведение и учи 
учениците да приемат естествените последици от техните действия с 
цел да се закрепи съответното поведение. Системата от награди и 
наказания има за цел да информира учениците кога са действали 
правилно или неправилно. 

Подчертава се значението на ясните правила и очаквания, както 
и ясните последици (положителни и отрицателни) при сбъдване и 
несбъдване на очакванията. Като обща тенденция, моделът по-скоро 
положителен и утвърждаващ, отколкото пасивен или враждебен. [140; 
142] 

Подходът съдържа 5 стъпки: 
1. Регистриране и отстраняване на пречките. 
2. Използване на асертивни отговори на ученическото 

поведение. 
3. Да се учим (учителите и учениците) да си поставяме огра-

ничения. 
4. Да се учим (учителите и учениците) да спазваме ограниче-

нията. 
5. Да прилагаме система за положителна поддръжка. 
Критиките към тази система са много. Една от тях е, че всички 

проблеми са породени от учениците, които не знаят как да се държат. 
Не се споменава, че учителят също може да има вина. Учениците и 
родителите са принудени да приемат правилата на учителя и всички 
техни опити за критика се отхвърлят като манипулация, неинформи-
раност и несправедливост. Контролът е строг с малка или никаква 
демокрация. Hitz (1988) описва асертивната дисциплина като "по-
скоро утвърждаване на властта, отколкото развитие на отговорно 
поведение." 

JACOB KOUNIN. През 70-те години е създадена и теорията на 
Kounin. Учителят трябва да се стреми към тотален контрол на учени-
ческото поведение: препокриване (способност да се контролират едно-
временно няколко действия) и „адекватно" поведение (демонстра-
ция че непрекъснато контролираш процеса). Още се нарича "Менид-
жмънт на спокойното действие": тишина и мирно поведение в урока. 

ТЕХНОЛОГИЯ НА БИХЕВИОРИСТИЧНИЯ МЕНИДЖМЪНТ. 
Учителят предварително установява на правила и процедури, послед-
ствия (стимули от обкръжаващата среда, които увеличават или 
намаляват вероятността, че поведението ще се повтори), свързани с 
положително и отрицателно подкрепление (награда и санкция). 

1.2.3.2. КОНСТРУКТИВИСТКИ ПОДХОД 

КОНСТРУКТИВИСТКИ ПОДХОД В МЕНИДЖМЪНТА. Конструк-
тивисткият подход към образованието има своя специфична теория 
за мениджмънт на класа. [159] 
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JEAN PIAGET. Piaget за пръв път ясно формулира идеята, че 
училището е място, където знанието работи или за обучението като 
конструиране на знанието по пътя на асимилацията (свързване на 
новата информация със старата, известната информация) и акомо-
дацията (промяна на разбиранията на основата на новата информа-
ция). Обучението е активен, творчески процес на конструиране. Ин-
формацията става строго индивидуална и уникална. Учителите са 
по-скоро треньори, които създават ситуации, които облекчават обуче-
нието. Подходът е съсредоточен върху детето. Стратегиите на обуче-
ние се определят от детските потребности, а не от разбиранията и 
предпочитанията на учителя. Учителите споделят своя контрол (управ-
ление) с учениците и от последните се очаква да се самоуправляват. 

THOMAS GORDON. Теорията на Т. Gordon се основава на 
ефективността на учителя. Той е неинтервенционист, който разглежда 
децата като естествено добри; че ще поемат отговорност при реша-
ването на собствените си проблеми, ако са управлявани по добър 
начин. Ролята на учителя е да е помощник, приятел и съветник, който 
помага на детето да взема правилни отговорни решения 

Gordon счита, че учителят и учениците трябва да са в отноше-
ния, които се ценят и от двата страни. Всеки има право да удовлетвори 
своите уникални потребности. Проблемите в това отношение са общи. 
Всяка страна трябва да подпомага другата на основата на взаимно 
уважение. 

Конфликтът на потребностите на учителя и учениците е неизбе-
жен. В такива случаи учителят трябва да каже това на учениците 
открито и честно - как тяхното поведение му се отразява; как да 
коригират своето недопустимо поведение. Той очаква същия открит 
и честен подход и от другата страна. В конфликта трябва да се стигне 
до компромис, а не да се следва на всяка цена победата над другия. 

ПОЛОЖИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧИТЕЛ И УЧЕНИЦИ. 
Един от най-критичните моменти в мениджмънта на класа са поло-
жителните отношения между учителите и учениците. Без такива 
отношения се ограничават възможностите за взаимодействие и 
мениджмънтът на класа е ограничен в дисциплинарни мерки. Положи-
телните отношения се характеризират с доверие, уважение и разби-
ране, те са важен фактор при формирането на детските потребности 
и интереси. Свързани са с педоцентристко разбиране за учебните 
планове, основано на естествените интереси, любопитството и опита 
на учениците. Учениците се чувстват оценени и важни, ефективни са 
и са много по-често склонни да работят кооперативно и в съгласие. 
Много по-скпонни са към риск при преследване на образователните 
си цели, тъй като се чувстват емоционално, физически и академично 
безопасно в класната стая. Кризите в отношенията с учителите не се 
изключват, но не се възприемат драматично, а само като временно 
отклонение, в рамките на все същата безопасност. 

Основен проблем пред учителя е степента на близост с учени-
ците - педагогическата дистанция и мярата, от която започва да 
изчезва уважението, свързано с девалвацията на властта на учителя. 
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N.Dollard & L.Christensen считат, че отказът от йерархическа 
структура на властта (учителят управлява ученика) води до по-управ-
ляема класна стая. Причината е, че учениците влагат повече 
отговорност за своето собствено поведение и учителите са освободени 
от бремето да играят на полицай или тъмничар. Това е акт на доверие, 
който поражда доверие и който обединява грижа и безопасни 
отношения, при които се провежда най-добре обучението. 

Много изследвания показват, че учениците се оплакват от 
отношенията с учителите в училище и че това влияе отрицателно на 
техните достижения. Изискванията са за: автентичност, искреност и 
естественост. 

Тъй като учениците са още незрели, учителят трябва да е 
инициатор. Той трябва да демонстрира активно и последователно 
грижа за учениците. [159] 

ДИАЛОГЪТ КАТО ОСНОВА НА ПОЛОЖИТЕЛНИ ОТНОШЕ-
НИЯ МЕЖДУ УЧИТЕЛ И УЧЕНИЦИ. Създаването на положителни 
отношения между учител и ученици започва с диалог, имащ за цел 
да установи техните перспективи и житейски проблеми. Диалогът 
трябва да е открит и честен. Учителят трябва да отчита ролята на 
своите собствени предубеждения и ценности спрямо учениците. 
Според Дж. Брунер, начинът на възприемане на другите силно влияе 
на начина на взаимодействие с тях. Важното е, че ние имаме избор 
за начина на възприемане на другите. За учителя е важно да вижда в 
ученика не проблем в поведението, а особеност на характера и лич-
ността, която е свързана с този проблем. Тогава и решението за дейст-
вие се мотивира от цялостна перспектива, а не само от един аспект. 
За да се разбере това е необходим диалог. 

Диалогът е средство за създаване на съгласие и инструмент 
за отношения на доверие, в които ученикът се чувства защитен. По 
думите на Raffini (1993), учениците разбират кои са, в какво вярват и 
кое поведение е приемливо чрез честно саморазкритие пред другите. 
Същите са очакванията и от учителя. 

Когато ученикът се почувства сигурен в комуникацията с учи-
теля, може да започне работата по отстраняване на проблеми, кризи 
и разстройства. Диалогът в тези ситуации трябва да продължи да 
бъде открит и честен. Резултатът не е предопределен и не трябва да 
води до принуда. Контролът е отложен и център на диалога става 
съгласието и взаимното приемане на решения относно проблемите. 

ТЕХНИКИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ДИАЛОГА. Съществуват 
няколко ефективни методи за изграждане на диалог, стимулиращ 
самообладанието и повишаващ отговорността на децата. 

В диалогичната техника на RRedl (1959) диалогът с учениците 
се използва за да се изследват ситуации и случаи, които се явяват 
контекст за ученическите разстройства и проблеми. Възрастният 
помага на детето да се центрира върху емоциите и възприятията. 
Детето обяснява своето възприятие на случая, а възрастният му 
помага да направи връзка между неговите емоции, действия и 
резултата от ситуацията и последствията. 
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Активно слушане и използване на "аз-съобщения" са част от 
системата на Gordon (1974). Диалогът се използва за да се получи 
незаплашваща комуникация между учителя и учениците относно 
проблемни ситуации и случаи 

Noddings (1991) дава 5 измерения на диалога: (1).Отношения 
на грижа и доверие - осигуряват свобода на изразяването без страх 
от принуждение или манипулация. (2).Гъвкавост - резултатите не тря-
бва да се планират, възможните варианти на развитие възникват в 
хода на диалога. (3).Внимание. (4).Чувство за собствено достойнс-
тво. (5). Взаимна идентификация и анализ на диапазона от възмож-
ности, характерни за ситуацията или проблема, обсъждан в диалога. 
[159] 

1.2.3.3. ХУМАНИСТИЧНИ ПОДХОДИ 

ИДЕИ. Хуманизмът е школа, която счита, че хората се отлича-
ват от другите животни по своите особености и способности и затова 
дават приоритет на именно човешкото у човека - потребности и 
интереси. Централна постановка е, че хората се ръководят от предна-
мереност (съзнателност) и ценности, което е различно от теориите за 
оперантно кондициониране, които предполагат, че човешкото 
поведение е резултат от стимулирането или от когнитивните теории, 
които считат, че откриването или създаването на значения е първичен 
фактор в човешкото учене. Хуманистите също считат, че трябва човек 
да се изучава в цялост, тъй като човек се развива и променя в хода 
на своя живот. Предмет на специален интерес са изучаването на собст-
веното Аз, мотивацията и целеполагането. 

Хуманизмът води началото си от Сократ и Аристотел - антропо-
центризъм. Има две насоки: светски и религиозен. Защитниците на 
светския хуманизъм считат, че индивидът има в себе си непосредст-
вено всичко, което е необходимо за развитие на уникалните му спо-
собности и сили. Религиозният хуманизъм предполага, че религията 
има важно влияние за човешкото развитие. 

Има и друга насока - теоцентричен хуманизъм, свързан с Пла-
тон и св. Августин и най-характерен за Maritain (1936-1996) и Chardin 
(1955-1973). Бог е център на съществуването на човечеството. Човек 
е и материален, и духовен, той има интелект и свободна воля. Най-
висшата цел на човека е доброволно подчинение на Божия закон. 

ХУМАНИСТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ. Хуманистичният подход е 
съсредоточен върху ученика. Това означавада се признават учениците 
като личности, да се уважават техните различия и да се правят опити 
да им се помага в техния индивидуален, социален, емоционален и 
академичен живот. Хуманистичното обучение е чувствително към 
общностите, от които учениците произхождат. Отношението към 
учениците се основава на уважение към творческия им потенциал и 

24 



умения. Най-кратко казано, това означава да се обучава цялостно 
детето. 

Мениджмънта на класа се извършва в контекста на хуманистич-
ното образование. Според Gage & Berliner (1991), то има пет основни 
цели: (1). Положително самоуправление и независимост (развитие 
на регулиращи системи). (2). Развитие на способност за поемане на 
отговорност за изученото (регулиращи и емоционални системи). (3). 
Развитие на творческия потенциал (дивергентно мислене). (4). 
Любопитство (изследователско поведение, функция от неустойчивост 
или разногласие във всяка от системите). (5). Интерес към изкуствата 
(преди всичко за развитие на чувствено-емоционалната система). 

Основните принципи на хуманистичното образование са (Gage, 
Berliner, 1991): (1). Учениците изучават най-добре това, което искат 
да знаят или се нуждаят от него. Ако те са се научили да се самоана-
лизират от тази позиция (кое е важно) те ще се учат по-леко и бързо. 
(2). Знанието как да се учиш е по-важно от придобиването на много 
знания. (3). Самооценката е единствената значима оценка на работата 
на учениците. Акцентът е върху вътрешното развитие и саморегули-
рането. (4). Чувствата са също така важни както фактите. (5). Ученици-
те се учат най-добре в незаплашваща ги психологически, емоционално 
и физически окръжаваща среда. 

ХУМАНИСТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА. Хуманистичните 
стратегии за мениджмънт на класа са свързани с подпомагане на 
учениците в развитието на чувството им за собствено достойнство и 
мотивацията, за себеразбиране, с поддръжка не само на академи-
чното, но и на личностното им развитие. Това може да стане чрез 
комплименти за постижения, които са значими за детето, макар и не 
толкова значими на фона на класа като цяло. 

На учениците се дава възможност да правят избори на задачи 
и действия винаги, когато е възможно. Те са стимулирани да си пос-
тавят реалистични цели. Често са включвани в кооперативно обуче-
ние, за да развиете социални и емоционални умения. Особено зна-
чение има учителят с неговата роля на еталон - образец за подражание 
по отношение на мнения и навици, които иска да формира. 

Хуманистичните стратегии са насочени към децата с по-осо-
бени качества, които изискват специални г р и ж и - д е ц а с непълноценно 
развитие, от малцинствата, социално слаби и пр. За тях се раз-
работват специфични програми за обучение, които са облекчени и 
сегментирани в малки компоненти. Задава им се специална - посилна 
домашна работа, която да се изпълни за по-дълго време. 

Избягват се наказания, които иначе е редно да се назначат. 
Насърчават се учениците да посещават училище като не се държи 
стриктно на отсъствията. 

В повечето случаи такива деца са буйни и палави и често влизат 
в конфликти и нарушават дисциплината. Затова с тях се работи пре-
вантивно чрез съученици-отговорници и посредници в конфликтите. 
Работи се за преодоляване на предразсъдъците и неправилните 
нагласи. [219] 
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WILIAM GLASSER(ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОС-ТИТЕ). 
Теория за контрола (control theory) е развита от Wiliam Glasser в 1984 
п, а по-късно той създава и система за "терапия чрез реалност" (Re-
ality Therapy). Според него, има 4 основни човешки потребности -
л ю б о в , власт , с в о б о д а и забава .Тези четири компонента са 
необходими за психологическия баланс на здравия човек. Децата 
трябва да бъдат научени как да управляват своето поведение. Хората 
имат представи за своите потребности и за начините, по които могат 
да бъдат удовлетворени. Повечето хора, обаче не предполагат, че 
имат възможност за избор. Отговорността на учителя е да ги научи 
на това и да им помогне да правят правилен избор, като правят връзка 
между своето поведение и последствията от него. 

Glasser посочва, че по принцип човешката представа е винаги 
да бъде успяващ и щастлив. От време на време хората извършват 
саморазрушителни действия, но това е винаги изключение. 

"Терапия чрез реалност" представлява ред стъпки, които 
помагат на децата да разберат изборите, които правят. Учителят 
отначало помага на ученика да идентифицира несъответстващото 
си поведение; след това му се помага да идентифицира последствията 
от това поведение; не трябва да се прави никакъв опит за измисляне 
на нови или изкуствени последствия, както и е важно ученикът, а не 
учителят да идентифицира последствията; следва изработване на 
план за отстраняване на несъответстващото поведение и помощ на 
ученика да го реализира или да приеме последствията. 

Изследванията (Edwards , 1993. Emmer, 1986) показват, че това 
е много ефективна система, но изисква продължителна работа. [140] 

Теория за контрола е ново обяснение за избора на начина на 
живот на хората. Един от критериите, който ни прави психически 
здрави е притежаването на контрол в нашия живот. Автономията на 
ученика увеличава неговия контрол и чувството му за собствено 
достойнство. Това е особено важно в юношеска възраст. 

BERN & HARRIS (СТИМУЛИРАНЕ НА ЕГО-СЪСТОЯНИЕТО). 
Транзакционният анализ на Erick Bern & Thomas Harris (1967) изучава 
взаимодействията на поведенията между учителя и учениците. Има 
три стадия в развитието т.н. его-състояния: Дете, Родител, Възрастен. 
За да е успешен учителят, той трябва да остане на нивото на 
Възрастния и да може да определи его-състоянията на учениците 
около него. Той трябва да може да играе с учениците игрите, 
характерни за Детското его-състояние и да ги учи на поведение, 
характерно за Възрастния. 

Силата на този подход е, че учениците са поощрени да 
контролират своите собствени връзки и поведение. Неудобствата са, 
че системата е твърде трудна за учениците и ги насочва към взаимна 
психоанализа с всичките рискове от това (Edwards , 1993). 

HAIM GINOTT (КОМУНИКАЦИЯТА). Ginott акцентира на комуни-
кацията между учителя и учениците. Много важно е да се избегнат 
критиките и учителят да се опита да разбере чувствата на учениците. 
По този начин се поощрява създаването на ученическа автономия и 
се подпомагат учениците да поемат отговорност за своите действия. 
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Основа на модела е установяването на връзка с детето и диалога с 
него, като стремежът е да се избегне причиняването на вреда. 

KAY & KAY (СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ПОВЕДЕНИЕТО). Моделът 
на Kay & Кау (1994) разглежда характерът на децата като резултат от 
интернализирани стандарти. Човешкото поведение е свързано с тези 
вътрешни стандарти. Учениците активно действат по начините, които 
са им известни. Ако тези стандарти се формират (от учителя), децата 
може да се самоуправляват и да са отговорни за своите собствени 
действия. Учителят трябва да учи учениците на самоконтрол. 

FREDERICK JONES (ФИЗИЧЕСКО ПРИСЪСТВИЕ, ПОБУДИ 
И ЕФЕКТИВНА ПОМОЩ). Jones подчертава връзката на мотиваци-
ята, поведението и мениджмънта на класа. Моделът подчертава 
физическото присъствие на учителя. Счита се, че децата трябва да 
се управляват и учителите могат да постигнат този ефект чрез езика 
на тялото, разпореждането и родителската поддръжка. Основен 
фактор е присъствието: близост, зрителен контакт, вербални команди 
и пр. То въздържа учениците от лошо поведение. 

Моделът изисква ефективно владеене на езика на тялото. 
Използва се система от подбуди, които мотивират учениците за 
стартиране на работата, положителна система за поддръжка на учеб-
ните усилия от «особено важни за тях хора" (VIPs) - учители, родители, 
приятели. Предвижда се дублиране на VIPs и мотиваторите, ако 
първите не са ефективни. Всичко трябва да се прави непринудено. 
Общите правила трябва да се прости и ясни.[140] 

CARL ROGERS (ФАСИЛИТАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ). Един от 
хуманистичните модели е фасилитативният мениджмънт на Carl Rog-
ers (1969). Фасилитативно означава подпомагащо (съчувствие, 
съответствие и положително отношение). Основните принципи са: 

(1). Отговори на ученическите чувства. 
(2). Използване на ученическите идеи в учебния процес. 
(3). Обсъждане с учениците (диалог). 
(4). Похвала. 
(5). По-малко учителска ритуалност. 
(6). Приспособяване на съдържанието към индивидуалността 

на ученика. 
(7). Усмивка. 

1.3. ПРИНЦИПИ НА МЕНИДЖМЪНТА НА КЛАСА 

ПРИНЦИПИ НА МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА. При всички вре-
мена някои принципи на мениджмънт на класа остават постоянни: 
справедливост и последователност. Тогава възприемането от детето 
на учителската власт е пълноценно, няма страх, има доверие, преоб-
ладават добрите отношения. [226] 
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ПОДХОД НА BROPHY. През 70-те години значителни изслед-
вания правят Brophy и неговите сътрудници Anderson & Evertson. 
Установена е връзка между ученическите достижения и организатор-
ското поведение на учителя от типа на контрол на ученическото пове-
дение, комуникацията, ясните очаквания, намаляване на разруши-
телното поведение и др. Формулирани са два принципа на менидж-
мънт на класа: (а), доброто управление е по-скоро профилактично, 
отколкото реактивно и (б). учителите са основен фактор за създа-
ването на добре управляеми класове, като обучават учениците в 
желателното поведение. 

В началото на учебната година ефективните учители-мениджъ-
ри на класа имат ясна концепция за желателното ученическо 
поведение и тренират учениците в него; те установяват правила или 
ръководни принципи за желателното поведение; те планират и 
преподават установени практики и процедури за действия на 
учениците; те контролират ученическото поведение и работа, така, 
че проблемите да се открият навреме и да се коригират преди да се 
закрепи девиантното поведение. Ефективните учители поддържат 
всестранна обратна връзка. [167] 

На друго място Brophy (1983) формулира 3 основни принципи 
на добрия мениджмънт на класа: 

(1). готовност на учителя да поеме отговорност за контрола 
(управлението) на класа; 

(2). ориентация към дългосрочни (не краткосрочни) реше-
ния на проблемите; 

(3). проверка дали в основата на личностните проблеми 
(импулсивност, недостатъчно разбиране, домашни проблеми и 
т.н.) е симптоматично поведение. 

Brophy посочва също и 3 принципни ориентации при менидж-
мънт на класа. 

1. Регулиране на ниво А з - к о н ц е п ц и я / л и ч н о с т - учителят 
поощрява учениците, засилва чувството за собствено достойнство, 
привлича вниманието им към успеха, подобрява взаимоотношенията 
на връстниците и т.н. 

2. Познавателен и н с а й т - обсъжда познавателните проблеми 
индивидуално, учи, инструктира, опознава лично учениците. 

3. Бихевиористична насока - стимулира, сключва договори, 
привлича вниманието и укрепва желателното поведение. [135] 

ПОДХОД НА GORDON. Много по-развит е подходът на Debra 
Gordon. 

1. Системност на мениджмънта. Рационалност на 
системата - необходимост от предварително създаване на дисципли-
нарни навици (социално учене) преди да се стигне до управление на 
учебния процес и да се преследва ефективност. [185] 

2. Задоволяване на потребностите на учениците. Ефек-
тивното образование изисква пълноценно задоволяване на потреб-
ностите на учениците. По този начин образованието им носи удов-
летворение и нараства авторитета на учителя. При анализите на уче-
ническите потребности се използва йерархията, в системата на хума-
нистичната психология. Такава е схемата на H.Grossman, която се 
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използва като основание за планирането на мениджмънта на класа. 
Без задоволяването на по-низшите, е трудно, дори невъзможно 
задоволяването на по-висшите (четвърта и пета) потребности. 

(а), ф и з и о л о г и ч н о благополучие : глад, жажда и отдих -
свързва се с грижи за закуските, физическата среда (хигиена, дрехи, 
ергономия и пр.), както и посещения по домовете на учениците с цел 
подобряване на тези елементи. 

(б). безопасност: предпазване от злоупотреби, физически на-
падения, болка, екстремни влияния на средата, болести и психологи-
чески вреди - вътре в училище и извън него (последното е много 
трудно да се осъществи). 

(в), социални връзки: любов и приемане от другите и наличие 
на чувство за принадлежност към групата - създаване на положителен 
психоклимат (в отношенията учител-ученик: хуманен, справедлив, 
последователен, отказ от критика, инсинуации, снизходителност, зло-
употреба с власт и фаворитизъм. в отношенията ученик-ученик: грижа, 
привързаност, отказ от безразличие и враждебност). 

(г). усещане за персонална ценност: самоуважение, увере-
ност в себе си и съзнание за цели и възможности. 

(д). самоактуализация: пълно реализиране на потенциала. 
3. Съдействащи фактори. R. Curwin &А. Mendler описват гло-

балните причини за лошо поведение, които са основата на разногла-
сия в класната стая: (а) насилието в обществото, (б) масовото присъст-
вие в медиите на темите секс, насилие и смърт, (в) доминиращият 
индивидуалистичен менталитет, съчетаващ индивидуалната печалба 
и еманципация от семейството, (г) нестабилното семейство и (д) ха-
рактерологични различия между децата. Като по-ограничени фактори 
те посочват: отегчението на учениците, чувство за неуспех и безсилие, 
нееднозначни схващания за параметрите на поведението, неумение 
за изразяване на отрицателните чувства и персонални атаки върху 
личното достойнство. Други фактори: (а), недостатъчно моделиране 
от учителя, (б). ниски очаквания на учениците, (в), "приятелство" на 
учителя с някои ученици, (г). отказ или неумение на учителя да из-
пълни очакванията на учениците, (д). игнорирането от учителя на 
лошото поведение, (е), отсъствие на съгласувани инструкции за пове-
дение, (ж). чувство на детето за недостатъчност, непълнота, некомпе-
тентност, неспособност, несъответствие и опасения за неуспех и (з). 
недостатъчна детска самоувереност. 

Някои от тези фактори произхождат от недостатъци на ученика, 
други - от учителя, а трети - са ефект от тяхното взаимодействие. 

Децата участват в дейностите в класната стая с по-голямо же-
лание, ако разбират какви са академичните очаквания към тях и ако 
имат достатъчно информация за своите достижения. Когато те не са 
достатъчно подготвени за успехи, техният интерес и желание може 
бързо да отслабне. 

Учителските очаквания към учениците може да предизвикат 
лошо поведение. Ако учениците усещат безразличието на учителя 
към тях и техните успехи, може да се стремят чрез провокации да 
получат внимание или да поставят класа под свой контрол. Усложне-
ния възникват и когато детските чувства срещнат несъответствия и 
отказ. Учениците избягват възможностите за риск в обучението и се 
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държат опортюнистично, некооперативно, проявяват инат и затво-
реност в себе си. 

Други трудности се получават, когато учителят става "приятел" 
на учениците, афиширайки желанието си да бъде харесван и обичан. 
Нарушава се педагогическата дистанция. Трудности възникват и ко-
гато лидерите-ученици се възприемат от учителя като равни по поло-
жение или като напълно отговорни възрастни. Това нарушение на 
правилата на властта (че ученикът е зависим от учителя) е фундаме-
нтално нарушение на правилата на мениджмънта и води до непре-
къснато "подривно" поведение. 

Конфликти се предизвикват и от нарушението на друго осно-
вание на мениджмънта - уважението. То е многостранно - и на 
личностна основа, и на ниво компетентности, и на ниво самоуважение, 
и по отношение на мебелите и оборудването, и на труда на хората 
изобщо. 

Игнорирането на лошото поведение като такова и незабеля-
зването му се тълкува от учениците като знак, че проявите им са 
приемливи от учителя. Аналогичен е ефектът и от неадекватно либе-
рал-но-то отношение на учителя. В тези случаи може да се очаква 
ескалация на ученическите прояви. [185] 

4. Специфични решения. Огромното количество проблеми 
могат да се групират на четири нива по степента на сериозност: (1). 
хващане на ръце, тропане с крака, игра с оборудването на класната 
стая, дъвчене на дъвка; (2). кпюкарстване, разговори, викове, не-
уместни докосвания; (3). груб или скверен език, непристойни жестове, 
явни сексуални коментари; (4). бой и използване на оръжия. Във всеки 
от тези случаи могат да се вземат разнообразни решения, но резул-
татите зависят от начина и скоростта на вмешателство, от личностите 
на въвлечените лица и постоянството, с което учителят налага дисцип-
лината, както и от умението му да използва вербални и невербални 
средства за изразяване. 

Така например, в първия случай се прилагат следните възмож-
ни решения: физическа близост - движение към ученика, пряк контакт 
с поглед, бързо вмешателство. Близостта на учителя е определяща. 
Той трябва да има възможност за бързо придвижване и зрителен 
контакт. 

Във втория случай се прилагат: физическа близост; кратка 
забележка; препозициониране (изолиране) на отделни ученици; 
отклоняване на вниманието към други ученици; успокояване на 
разстроените ученици; поощряване на учениците да изразяват своя 
дискомфорт; спокойно маркиране на неправилното поведение; 
публично обявяване на сериозните инциденти; косвени средства, 
напр. обсъждане на литературни творби с такава тематика. 

В третия случай се прилагат: спокойно, твърдо напомняне, че 
груби или скверни изрази са недопустими - непосредствена реакция; 
преместване на ученика; бързо вмешателство; заставане между двете 
страни; контакт с училищните власти. 

В четвъртия случай: незабавно отстраняване от класната стая; 
гарантиране безопасността на другите ученици; непосредствено 
вмешателство на училищните администратори и охраната; незабав-но 
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уведомяване на родителите; документиране на всички сериозни 
поражения и техните последствия. 

5. Действен мениджмънт. Най-ефективните мерки в управ-
лението на класната стая са действените. Обкръжаващата среда, 
ако е позитивна, динамична и интересна, допринася за 
ефективността. Класната среда е високо организирана среда от 
модели на обучение, ясно формулирани директиви, последователни 
реакции спрямо ученическото поведение, мотивации на обучението. 
[185] 

ПОДХОД НА SCHMIDT. Klaus Schmidt заимства принципите от 
промишлеността - т.н. "принципи за пълно управление на качеството" 
(TQM): (1) удовлетворяване на клиента, (2) непрекъснато усъвър-
шенстване, (3) пълномощия и (4) работа в екип. 

1. Удовлетворяване на клиента. Има разлика между вътрешни 
и външни клиенти. Вътрешните са колегите, с които работиш преди 
да достигнеш до външния клиент. В образованието външният клиент 
не винаги е прозрачен. Ако се приеме, че това е ученикът, то значи 
той да е критерий за качество. 

2. Непрекъснато усъвършенстване. Непрекъснато усъвър-
шенстване на изделията и услугите, както и на процесите, които ги 
създават. Училищната учебна среда дава много възможности за та-
кова усъвършенстване. Работа по мотивиране, комуникация и работа 
в екип води до това. Един възможен подход е т.н. "locate-establish-
assess-research-nominate model". Този модел се отнася до идентифи-
цирането на възможности за подобряване на ученето. Друг модел е 
"classroom assessment technique model" техники за оценка на класа. 

3. Пълномощия. В клас има две групи хора, които се нуждаят 
от пълномощия: учители и ученици. Недостигът на власт пречи и на 
учителя, и на учениците и намалява творческия им потенциал. Стро-
гите правила и инструкции намаляват ефективността на учителя и 
учениците. Освен това, те могат да отблъснат учениците от обуче-
нието. 

4. Работа в екип. Evans определя работата в екип (тим) като 
условие за индивидите да решат проблеми, които не могат да решат 
сами. Това особено важи за ученическите класове. Трябва да се 
създава дух на приятелство и колективизъм. [255] 

Има няколко модели, успешно включващи четирите TQM 
принципи. 

1. "Разговор за пътя" . В началото на всеки срок или на учеб-
ната година, учителят и учениците съвместно развиват виждане за 
бъдещето и ценностите на класа (Leigh, 1994). Учителят действа като 
помощник. Минава се през следните стъпки: 

Идентифициране на клиентите - ученици, учители, родители. 
Определяне на ключовото измерение на качеството на класа. 

То може да включва такива фактори като дисциплина, присъствие, 
закъснения, изпълнение на домашната работа. 

Определяне на пътищата за подобряване на обучението -
типове домашна работа, оценка на достиженията на учениците, 
брейнсторминг, работа в екип. 

2. " Е д г ъ к ъ м б хай-скул - модел" [255]. По името на учили-
щето, където е развит през 80-те години. Включва: 
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• Предварително планиране на обучението. 
• Учениците се нуждаят от точна ориентация за всеки урок. 
• Преподаването се нуждае от яснота и фокус. 
• Учителите поощряват положителни персонални взаимо-

действия с учениците. 
• Администраторите и учителите да подчертават важността 

на обучението. 
• И администраторите, и учителите се стремят непрекъснато 

да подобряват ефективността на обучението. 
• Персоналът се стреми към непрекъснато професионално 

развитие и колегиални действия. 

ПОДХОД НА GOMBERG & GRAY. Leslie Gomberg и Susan Gray 
описват 5 принципа за ефективен мениджмънт на класа: 

1. Поощряване на посещението на уроците (точно начало, 
липса на отсъствия). 

2. Поощряване на точното изпълнение на домашните работи. 
3. Поощряване на качественото изпълнение на учебните 

задачи. 
4. Поощряване на участието в живота на класа. 
5. Отзивчивост към процесите в класа. 
Те характеризират специфичен стил на обучение. От многото 

възможни стилове в изследването им се открояват 3 стабилни [182]: 
Автономист — стремеж към пълна автономия на всеки ученик. 
Помощник — учителят поощрява учениците към самостоя-

телност. 
Диктатор — учителят налага на учениците собствения си стил. 

1.4. ПРАВИЛА ЗА МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА 

ЗНАЧЕНИЕ. Правени са много опити да се формулират инстру-
ментални правила за работа на учителя като мениджър на класа. 

DUNTON. J.Dunton (1998) формулира четири основни правила 
за мениджмънт на класа: 

1. Бъди организиран. Учениците трябва да те виждат само 
като организиран човек, в противен случай ще търсят начин да се 
възползват от твоята неорганизираност. Всяка успешна дейност се 
нуждае от подготовка, която е предварителна, понякога много преди 
текущия момент. Важна страна на организираността е планирането 
на действията и на това, което ще говорите пред учениците. Актьорите 
репетират преди да излязат на сцената, учителят - също. 

2. Бъди позитивен, кратък и точен при формулирането на 
правила за поведение в класа. Правилата са най-добрия начин за 
предаване на учениците на твоите идеи относно мениджмънта на 
класа. Добрият набор от правила създава яснота у учениците за 
твоите очаквания относно тяхното поведение и работа в клас. 
Правилата трябва да са позитивно формулирани: "Винаги прави...", 
а не негативно: "Никога не прави..." Те трябва да са малко на брой, в 
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противен случай издават властност или впечатление, че някои от тях 
не са важни. 

3. Интересувай се от своите ученици. Демонстрирай интерес 
към тях и в деловите, и в междуличностните отношения. Разговаряй 
за тяхната кариера - как виждат своето бъдеще. 

4. Вярвай във възможностите на учениците. Не създавай 
ниско самочувствие, не унижавай достойнството им. Стимулирай 
положителна аз-концепция. [161] 

ДРУГИ ПОДХОДИ. Има описани множество правила за поведе-
ние в клас [210; 268; 287; 303]. Тук ще дадем някои от тях: 

1. Установете още от първия ден набор от правила за работа в 
класната стая. Напечатайте ги и ги закачете на място, което е видно 
от учениците. Напомняйте ги в началото на годината и всеки път, 
когато се нарушават. 

2. При занятия по предмети като физкултура, изкуство и труд 
и техника, в които учениците са по-шумни и мнозина ги считат за 
свободно време, игра или загубено време, е добре да се напомни, че 
от тях се очаква същото поведение, както в другите часове. В такива 
часове се водят разговори, но те трябва да са тихи. Основен момент 
е и хигиената, уборката, за целта се назначават отговорници по 
работни места. 

3. При малки ученици ефективна техника е да се брои от 1 до 
10 и да се отчита момента, в който се установява тишина. На тази 
основа са води съревнование, правят се графици (онагледяване). 

4. Кога може да се говори? Техника "Светофар" - на видно 
място се поставя светофар със значения на цветовете: червено -
тишина, жълто - шепот, зелено - може да се говори. 

5. Направете преходите между стадиите на урока толкова 
плавни, колкото е възможно. 

6. Уверете се, че в класа непрекъснато се прави нещо педаго-
гически целесъобразно. 

6. Бъдете «вътре в играта». 
7. Дайте възможност на учениците да са отговорни за работата 

си. 
8. Спокойно и самоуверено държание, независимо от обсто-

ятелствата. 
10. Игнориране на поведението на нарушителите. Съсредото-

чаването върху тях води до загуба на контрола върху целия клас. 
11. Да се мисли преди да се действа. 
12. Прилагане на необходимото дисциплинарно действие. 
13. Подготовка. 
14. Изменение на плана на урока, когато е необходимо. 
15. Време за ориентация в началото. 
16. Подчертаване на важността на изучавания предмет. 

ПРАВИЛА ЗА ПЪРВИТЕ ДНИ. Критично място в мениджмънта 
на класа имат първите контакти на учителя с учениците. За тях са 
предназначени специални правила [303] 

1. Определете местото на всеки ученик. 
2. Определете сигнал, с който веднага привличате вниманието 

на класа. 
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3. Запълвайте цялата време на учениците с дейности. 
4. Поздравявайте учениците от вратата. 
5. Научете бързо имената им от дневника. 
6. Обяснете предназначението и подредеността на всяка област 

от класната стая. 
7. Представете пред учениците правила за поведение и 

процедури. Поставете ги на видно място. 
8. Утвърдете се като лидер на класа. 
9. Уверете се, че всички ученици в класната стая са винаги под 

зрителен контрол от вас. 
10. Приспособявайте урока към различните учебни стилове. 
11. Създайте плавни преходи от една дейност към друга. 
12. Осигурете д о п ъ л н и т е л н и действия за ученици, които 

завършват по-рано работат си. 
13. Варирайте методите на изпитване. 
14. Осигурете конструктивна и положителна обратна връзка 

толкова често, колкото е възможно. 
15. Обсъждайте поведението на напрегнатите и лошо държащи 

се ученици насаме. 
16. Установете практика ежедневно да се записва планът на 

следващия ден и изискващите се за всеки урок пособия, домашни 
работи и др. 

17. Установете задължителни процедури за събиране на 
тетрадки, проверки на домашното работа и пр. 

18. При нарушения напомняйте на учениците, че нарушават 
прав19. Напомнете на нарушителите, че след нарушението следват 
естествени последици. 

20. Бъдете увлечени в това, което преподавате. 
21. Организирайте кооперативни и партньорски учебни и други 

дейности на учениците. 

1.5. ТЕХНИКИ ЗА МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА 

В Л И Я Н И Е НА У Ч И Т Е Л И Т Е ВЪРХУ У Ч Е Н И Ц И Т Е . Взаимо-
действията на учителите и учениците са групирани в няколко кате-
гории. 

Вербална к о м у н и к а ц и я : въпрос; отговор; обяснение; критика; 
изразяване на несигурност, съмнение; противопоставяне; молба; 
заповед; възклицание; зов, призив; четене на висок глас. 

Жестове и действия с ръка : знак; жест; посочване; вдигане 
на ръка; удар; манипулиране. 

Придвижване : влизане; спиране; движение. 
Център на в н и м а н и е : гледане; четене; писане; невнимание 

[221]. 
Влиянието се определя от Dorn (1984) на три нива: 
1. Атрактивност, привлекателност на влияещия (физически 

признаци, социално-икономически статус, образование, ценности, 
нагласи). 
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2. Експертност (умения, подготовка в значими сфери). 
3. Доверие, сигурност (степен на излъчване на честност, спра-

ведливост и др. качества). 
Възприятие от учителя на академическите способности на уче-

ника и неговото отношение към ученика. В литературата се посочват 
4 фактора: (1). Степента, в която академичните критерии се използ-
ват, за да разделят учениците физически при обучението. (2). Сте-
пента, в която се използват етикети (прозвища) за да се идентифици-
рат ученици с различни способности или нива на достижения. (3). 
Степента, в която обучението е диференцирано според способностите 
или достиженията на учениците. (4). Количеството внимание, което 
се отделя наученици с различни способности или нива на достижения. 
[256] 

ТЕХНИКИ ЗА РЕД В КЛАС. Болшинството изследвания на ме-
ниджмънта на класа са свързани с реда в класната стая. Kounin (1970) 
описва няколко техники, които различават добрия от лошия класен 
мениджър: "застъпване", "адекватност", "ученическа отговорност", 
"фокусиране върху групата", "момент". Първите две от тях са ключови 
за разбирането на обучението като паралелен процес. 

"Застъпване" (overlapping): умение на учителя да прави две 
или повече неща в едно и също време, но действията са свързани, 
вниманието му се разпределя между тях, той „има очи и на тила си"... 
Паралелната парадигма е включена в определението. Това се отнася 
най-много до работа с целия клас и едновременно индивидуална 
помощ на някои ученик. 

"Адекватност" (withitness), е определена по следния начин: 
способност на учителя така да комуникира с учениците чрез поведе-
нието си (невербално, движение, поглед...), че да показва, че разбира 
и знае какво учениците правят и какво става в класа; той не игнорира 
лошото и неправилно поведение. Адекватното поведение може да се 
реализира и като профилактично, и като дисциплинарно действие, 
или като учебно действие. Формата на избраното действие зависи от 
ситуацията и от учителя. Чрез поведението си учителят демонстрира, 
че е "в час". 

„Непрекъснатост на сигнала" (signal cont inui ty). Поддържа-
не на непрекъсната връзка с учениците, демонстрация, че всеки 
момент от урока е ангажиран. Делово поведение; стремеж да се дър-
жат учениците отговорни за извършеното. [286] 

МЕНИДЖЪРСКИ ТЕХНИКИ. Henkel (1986) разглежда два 
варианта на отговор на учителя на поведението на учениците: (1). 
превантивен и (2). реактивен, следващ. Превантивните стратегии се 
прилагат, за да предотвратят лошото поведение, а реактивните - да 
го коригират. Други автори (French, Luvay, Henderson, 1985; Kennedy, 
1982; Zander, 1994) използват друга терминология, без това да 
променя същността на нещата. 

На друго място Henkel (1991) разглежда 22 стратегии, катего-
ризирани като: (А), антиципаторни (предварителни). (Т). настойни-
чески (опекунски). (Р). наказателни (реактивни). Някои от тях може 
да се класифицират в повече от една категория. [241] 
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В изследването на Josee Perron и Peggy Downey [lb.] се дават 
данни за относителната тежест на всяка категория, като са добавени 
и други: 

1. Възпиране: изискване да се спре веднага дадено поведение. 
(А - 19,5. Т - 0,8. ОБЩО 20,3) 

2. Локализиране : нареждане детето да заеме обозначено 
място. ( А - 7 , 4 . Т - 3,9. ОБЩО 11,3) 

3. Достигане до внимание: изискване към детето да е тихо и 
мирно. (А - 3,7. Т - 7,0. ОБЩО 10,7) 

4. Указание за стартиране: ясно указание, кога дейността 
трябва да започне. (А - 9,4. ОБЩО 9,4) 

5. Изменение: Изискване към детето да промени неподхо-
дящото си поведение, чрез примери за подходящо поведение. (А -
0,6. Т - 7,8. ОБЩО 8,4) 

6. Позициониране: нареждане детето да заеме обозначено 
положение на тялото (поза). (А - 4,9. Т - 2,4. ОБЩО 7,3) 

7. Споменаване на името: името се назовава независимо 
от фактическото или очаквано поведение. (Т - 6,9. ОБЩО 6,9) 

8. Преадресиране: отклоняване на вниманието от лошото 
поведение без пряко напомняне, че детето прави нещо неправилно. 
(Т - 6,2. ОБЩО 6,2) 

9. Коригиране: Изменение на поведението, с подчертаване, 
че нещо е неправилно. (Т - 5,5. ОБЩО 5,5) 

10. Установяване на правила: установяване на правила или 
очаквания за ученическото поведение. (А - 3,4. Т - 1,3. ОБЩО 4,7) 

11. Изчакване: отлагане решението на проблема до неговото 
прекратяване. (Т - 2,1. ОБЩО 2,1) 

12. Предупреждение: (Т - 2,1. ОБЩО 2,1) 
13. "Шиниране" : инструктиране с цел да се получи контрол 

върху материали и оборудване. (А - 1,5. Т - 0,3. ОБЩО 1,8) 
14. Обсъждане: (А - 0,3. Т - 0,9. ОБЩО 1,2) 
15. Поглед: (Т - 0,7. ОБЩО 0,7) 
16. Задържане: (Р - 0,6. ОБЩО 0,6) 
17. Движение към нарушителя: (Т - 0,6. ОБЩО 0,6) 
18. Отстраняване: отстраняване на детето от дейности. (Т -

0,1. Р - 0,2. ОБЩО 0,3) 
19. Обяснение на поведението: (А - 0,1. Т - 0,2. ОБЩО 0,3) 
20. Упражнение: тренинг на поведение като последствие на 

лошо поведение. (Т - 0,2. ОБЩО 0,2) 
21. Похвала: потвърждаване на поведението без използване 

на материална награда или специална привилегия. (Т - 0,1. ОБЩО 
0 ,1 ) 

22. Възстановяване: възвръщане на детето към предишния 
му статус и/или привилегии. (А - 0,1. ОБЩО 0,1) 

23. Конфискация: преждевременно отнемане на оборудване 
или лични принадлежности на детето. (Т - 0,1. ОБЩО 0,1) 

24. Игнориране: преднамерено игнориране на лошото пове-
дение. (Т - няма данни - ) 

25. Физически сблъсък : физическо отблъскване на лошото 
поведение (хващане, отблъскване). (Т, Р - няма данни -) 
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26. Препращане: контакт с други власти или препращане на 
детето към тях (родители или ръководители). (Т, Р - няма данни -) 

27. Лишаване от привилегия: отнемане на привилегии като 
последствие от лошо поведение. (А, Т, Р - няма данни -) 

28. Награда: потвърждение на доброто поведение с матери-
ална награда или специална привилегия. (А, Т - няма данни -) 

По разновидности, ранжирани по значимост: 
(А). Антиципаторни (предварителни) техники : възпиране, 

указание за стартиране, локализиране, позициониране, достигане до 
внимание, установяване на правила, "шиниране", изменение, обсъж-
дане, възстановяване, обяснение на поведението. 

(Т). Настойнически (опекунски) техники: изменение, дости-
ганедо внимание, споменаване на името, преадресиране, коригиране, 
локализиране, позициониране, изчакване, предупреждение, установя-
ване на правила, обсъждане, възпиране, поглед, движение към нару-
шителя, "шиниране", упражнение, обяснение на поведението, похвала, 
конфискация, отстраняване. 

(Р). Наказателни (реактивни) техники: задържане, отстраня-
ване. 

ОЦЕНКА НА МЕТОДИ ЗА МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА. V.Jones 
(1991) прави анкета със 183 опитни учители относно приложението 
на 18 метода за мениджмънт на класа за подобряване на резул-татите 
от обучението. 10 от тях са определени като действени средно на 
92%, а останалите - на 75%. 

Списъкът от методи се прави по книгата на Jones & Jones "Com-
prehensive Classroom Mana-gement [201], като c цифра е означен 
рангът на метода. 

1. Тренировка в изпълнението на учебни процедури 
2. Установяване на правила за поведение в класната стая 
2. Въвличане в учебните дейности на силните и слаби ученици 
2. Атрактивно преподаване 
5. «Аз» съобщения 
6. Адаптиране на преподаването към различни учебни стилове 
7. Обучение с по-широка фактическа основа 
7. Съвместни дейности с връстници 
9. Недопускане на проваляне на уроците 
10. Ефективни родителските срещи 
10. Обратна връзка с учениците за резултатите от обучението 
12. Решаване на проблеми по Гласър 
13. Поведенчески контракти 
14. Структуриране на урока - детайлни урочни планове 
15. Събрания на класа 
15. Изследване на академичните потребности 
17. Ученически самоконтрол 
18. Академични контракти 
Подобни изследвания са правени от редица автори: (Canter, 

1988; Dunn, Beaudry & Klavas, 1989; Evertson, 1985; Evertson, Emmer, 
Stanford & Clements, 1983; Freiberg, et al., 1989; Good & Brophy, 1974; 
Greenwood, Hops, Delquadri, & Walker, 1974; Johnson & Johnson, 1987; 
Maher, 1987; Slavin, 1988; Stallings, 1986; Walker, Hops & Fiegenbaum, 
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1976; Hawkins, 1988). Общата слабост е ограничеността на набора 
от методи. [202] 

ЗНАЧЕНИЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНАТА ПОДДРЪЖКА. Положител-
ната поддръжка е най-разпространената техника, използвана за 
стимулиране на приемливо поведение. 

Похвалата е най-обикновената и често прилагана форма на 
положително подкрепление. Съществуват два подхода, например: "Аз 
харесвам твоята рисунка!" и "Каква чудесна рисунка си нарисувал!" 

В първия случай акцентът е върху мнението на учителя, а не 
върху детското поведение, а във втория е обратното. Първият вариант 
е дидакгоцентричен, а втория - педоцентричен, развиващ самостоя-
телност, самоувереност и самоуправление. Във втория случай похва-
лата се превръща в поощрение. 

ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ НА МЕНИДЖМЪНТА НА КЛАСА. 
Теорията на H.Gardner за множест-вените интелигентности има своето 
приложение в мениджмънта на класа. Съгласно нея, човешкото 
интелигентност е комбинация на 8 интелигентности: лингвистична, 
логико-математическа, пространствена, телесно-кинестетична, музи-
кална, интраперсонална, интерперсонална и натуралистична. Всеки 
човек има уникално съчетание, което изисква различна стратегия на 
мениджмънт. 

Ако детето е силно във: 
• Лингвистичната интелигентност, с него трябва да се 

беседва. 
• Логико-математическата интелигентност, то най-прило-

жими са логическите последствия. 
• Пространствената интелигентност, трябва да му се 

представят образи (изображения) на добро поведение. 
• Телесно-кинестетичната интелигентност, подходът е в 

тренировка на поведенчески актове. 
• Музикалната интелигентност, правилата трябва да се 

изучават и закрепват чрез подходящи песни. 
• Интраперсоналната интелигентност, основният подход 

е стимулиране на избор, самоанализ, вина. 
• Интерперсоналната интелигентност, най-важен е групо-

вият начин на живот. 
• Натуралистичната интелигентност, подходящи примери 

са от поведението на животните. 

ТЕХНИКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УЧИТЕЛСКАТА РЕПУТА-
ЦИЯ. Peter Commanday (1993) описва няколко техники за завоюване 
на добра репутация (образ, имидж) извън класната стая и как учителят 
да я пренесе в класната стая. 

Техника "Вестибюл" № 1. Поздравете всеки, когото познавате 
в стаята, когато го видите - устно, кимане с глава, усмивка или комби-
нация от тях. Децата чувстват когато ги игнорирате. 

Техника "Вестибюл" № 2. Демонстрирайте самоувереност и 
самочувствие. Гледайте хората в лицата, когато влизате в стаята, 
независимо от моментното ви състояние, а не в пода. Вървете изпра-
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вено и енергично. Покажете на другите, че сте щастливи, че влизате 
в училище, че сте преуспяващ човек. 

Техника "Вестибюл" № 3. Стремете се да се приближавате 
към ученика по диагонал, а не директно (лице в лице). Така движе-
нието е по-малко застрашаващо. 

Техника "Стълбище" № 1. При движение нагоре по стълби-
щето, вървете след ученика, а когато е надолу - пред него, така, че 
главите ви да са на едно ниво. Учениците не обичат да вървят след 
учителя и да го гледат отдолу нагоре-това подчертава неговата власт. 

Техника "Стълбище" № 2. Когато сте на стълбището, не се 
налагайте, подчертавайте, че правилата за движение са еднакви за 
всички. Когато децата вървят на тълпа, по-добре изчакайте на пло-
щадките между етажите. 

Техника " К л а с н а стая " № 1. Когато помолиш децата да 
направят нещо определено преди да са влезли в класната стая, се 
увеличава вероятността тяхното поведение да е положително. 

Техника "Класна стая" № 2. Още при влизане в клас трябва 
да се следва установен ред. Класната стая е отражение на учителя. 

Техника " Б ю р о " № 1. Вашето работно място (бюрото) трябва 
да е разчистено от всичко излишно. Особено внушително за децата е 
празната маса. По-добре е ако вашия стол е като техния, а не специа-
лен - мек, с колелца и пр. Всички тези елементи, които са различни 
от техния бит, ги дистанцират от вас. 

Техника " Б ю р о " № 2. По-добре е вашето бюро да е в ъгъла, а 
не в центъра на стаята - там то е по-застрашаващо и пречи на при-
движването. 

Техника "Огледало" . В класната стая трябва да има огледало. 
То обслужва две цели: децата могат да се огледат и поправят вида 
си и можете да видите техните реакции в този момент. Най-доброто 
място е възможно най-близо до вратата, за да могат и други ученици 
да го използват в междучасията. 

И н ф о р м а ц и о н н а т е х н и к а №1. Най-важното е да имате 
достатъчно пълна информация за учениците - картотека с фишове: 
име, адрес, телефон, родители, важни бележки. Това може да се 
направи в малък размер или в компютър, за да може да имате въз-
можност за бърз и непосредствен достъп. Телефонните номера на 
най-палавите ученици трябва да се помнят. Силно въздържащо им 
влияе само споменаването им, което е заплаха, че ще се известят 
родителите. 

И н ф о р м а ц и о н н а т е х н и к а №2. Изпратете поздравителна 
картичка на всеки ученик за рождения му ден, адресирана до 
семейството му. Пликът не трябва да е с бланка на училището. 

Техника "Интериор" №1. Класната стая винаги трябва да е 
почистена, дори и това да се наложи да правите вие самите - изцяло 
или отчасти. 

Техника "Интериор" №2. Класната стая трябва да е украсена 
и да е максимално уютна, доближаваща се до домашна обстановка 
- картини, цветя и пр. Децата отвръщат подсъзнателно на сърдеч-
ността, реда и чистотата. [151] 
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1.6. ПЛАН ЗА МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА 

ПЛАНИРАНЕ. Добре управляваният клас често е резултат от 
добро планиране и подготовка. Това планиране е курикуларно (учебно 
съдържание, съответствие на стандартите) и процедурно. Курику-
ларното планиране е краткосрочно (план за занятието), средносрочно 
(месец) и дългосрочно. Планът трябва да включва действията и уме-
нията на учениците. Процедурното планиране е свързано с изпъл-
нението на определени задачи и в добрия си вариант е свързано с 
постоянство и задължителност. То започва с подготовката на стаята 
и учебните материали, така че да се икономисва време. Свързано е с 
установяване на положителен тон и настроение. Планира се раз-
пределението на времето (начало, продължителност на дейностите 
и пр.), като най-важна е точността и намаляването до минимум на 
загубите на време. [125] 

Типично, младите учители класифицират мениджмънта на 
класа и проблемите с дисциплината като най-отрицателните фактори, 
с които са се сблъскали (Levin, Hoffman, Badiali, 1985). Тяхната 
неопитност не им дава възможност да предвиждат пълноценно съби-
тията в класа и да ги избягват. 

Успешният мениджмънт на класа може да се определи като 
проблемна ситуация, в която учителят трябва да обработи значителна 
информация относно разнообразни взаимосвързани фактори 
едновременно. Изследванията показват, че ефективните мениджъри 
се различават от неефективните по това, чете предвиждат развитието 
на ситуациите и ги решават превантивно, а не след като са се случили. 
Опитните учители са способни така да планират урока, че да увеличат 
вероятността от ученическо сътрудничество и също да опростят 
решенията, които трябва да вземат в хода на обучението (Doyle, 1979). 

„ИНДЕКС ЗА УЯЗВИМОСТ". „Индексът на уязвимост", чийто 
автор е J.Noland е инструмент за планиране и предотвратяване на 
проблемите в управлението на класа. Може да се използва, за да се 
оцени вероятността, че дадения урок ще бъде прекъснат от дисцип-
линарни проблеми. Моделът се основава на 4 фактора: ученически 
характеристики, характеристики на учителя, дейности - преподаване 
и учене и фактори на околната среда. [232] 

УЧЕНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Факторите са 4: (1). спо-
собност на учениците и готовност за контрол над своето собствено 
поведение; (2). интерес и мотивация към предмета: интерес към 
материала, отношение на материала към близките цели на ученика, 
история на успехите и неуспехи при обучението по предмета; (3). 
способности в съответната област: ниво на трудност на материала, 
владение на необходимите знания и умения, съответствие със 
стиловете на учене на учениците; (4). продължителност на волевото 
внимание на учениците. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧИТЕЛЯ. Факторите са 4: (1). ниво на 
подготовка за обучението: знание на учебното съдържание, ниво на 
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организация, планиране на познавателната дейност, очаквания за 
вероятни учебни проблеми на учениците; (2). ниво на енергичност: 
енергия, която учителят е склонен да влага при изпълнението на 
планираните действия; (3). отношения с учениците: способност за 
положително взаимодействие с всеки ученик, степен на дружелюбие 
или враждебност между учител и ученици; (4). увереност: вяра на 
учителя, че може да се справи успешно с всички дисциплинарни 
проблеми. 

ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ. Факторите са 3: (1). способност за 
контролиране на индивидуалното поведение на всички ученици 
едновременно: умение за задържане на ученическото внимание във 
всеки момент, позиция на учителя в стаята във всеки момент; (2). 
оценка на индивидуалната ученическа отговорност за изпълнението 
на определена задача: дадена ли е задача на всеки ученик, била ли 
е определена времева и пространствена лимитация, понятни ли са 
стандартите за изпълнението, могат ли завършените задачи да бъдат 
проверени; (3). продължителност, последователност и разнообразие 
на действията: идентифициране на продължителността на действи-
ята, съответствието на ученическото внимание, планирано ли е 
разнообразието, дали последователността на действията е адекватна. 

ФАКТОРИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. Факторите са 5: (1). време 
от деня: сутрин или след обяд (сутрешните уроци по-рядко се 
нарушават), в началото или в края на учебния ден (първите уроци 
по-рядко се нарушават), роля на междучасията и обедите; (2). време 
от годината: началото или края, близостта на ваканциите (уроците в 
началото на срока и след ваканция по-рядко се нарушават); (3). 
външни обстоятелства: дни след празници, природни бедствия или 
събития, които разсейват учениците; (4). училищни обстоятелства: 
събрания, купони, балове, рождени дни, бой в междучасието и пр.; 
(5). физическа среда в класната стая: размер, температура и венти-
лация, работно място, мебели, учебни материали и пр. 

Общата идея е, че първите три фактори са по-възможен за 
предвиждане и контролиране, а четвъртият- в много по-малка степен. 
Учителят трябва да се насочи преди всичко към първите три. Всеки 
субфактор се оценява като степен на уязвимост - ниска, средна, 
висока, оттам и четирите основни фактори като цяло. След това се 
изработва план за намаляване на уязвимостта от гледна точка на 
моментните възможности на учителя. [232] 

ПЛАН ЗА МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА. Планът е пряк резултат 
от философията на учителя относно обучението, поведението на 
учениците и управлението на класа. Той трябва да е последователен 
и индивидуален. [140] 

По-долу даваме един вариант на такъв план. 

I. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
А. Формулиране на цели на учителя и класа. Краткосрочни 

(от 1 месец до 1 срок), средносрочни - (от 1 срок до 1 учебна година), 
дългосрочни (от 1 до 5 години). Целта трябва да бъде формулирана 
като очакван позитивен резултат, по принципа "SMART" - да е: S 
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(Specific) - специфична и конкретна; М (Measurable) - измерима; А 
(Ach ievab le) - достижима; R (Resul t -or iented) - ориентирана към 
резултат; Т (Time-bound) - ограничена със срок във времето. 

Б. Определяне на ползите от постигане на целта- за учителя; 
за класа; за училището, за родителите. 

В. К о н к р е т и з и р а н е на задачите и р а з п р е д е л е н и е в ъ в 
времето. 

Г. Ресурсно осигуряване на целите и задачите: знания, опит, 
план на действие и добра предварителна подготовка; вътре в класа 
и във външната среда. 

II. ПОДГОТОВКА НА КЛАСНАТА СТАЯ 
A. Информационни табла и стени. Информационните табла 

по стените показват елементи от ученическите дейности и тематика 
на обучението. Стените се украсяват с образователни стимулатори, 
процедури, правила за дисциплината, назначения на учениците, 
календари, разписания, актуална информация, графици и пр. на 
хартиени листи (табла). 

Б. Разположение на мебелите. (1). Маси, ч и н о в е - в П-образ-
на конфигурация. (2). Бюро на учителя и оборудване - да е до стената, 
далеко от вратата, така, че учителят да не е в центъра на стаята. 
Оборудване - компютър, шрайбпроектор, телевизор, карти и черна 
дъска. (3). Работни области - разсеяни по цялата площ на стаята. 
(4). Библиотеки и шкафове за материали - по периферията. 

B. Материали. (1). Учебници и учебни пособия - да са достъп-
ни и достатъчно за всички ученици. (2). Материали за учителя - да 
са в подходящия момент (във връзка с учебниците и учебните пособия 
за учениците) в наличност и под ръка (в хранилища, шкафове и пр.): 
книги, работни материали, ксерокопия, игри, информация от Интернет 
и др. (3). Сезонна украса (цветя и др.). (4). Ученическо имущество -
чанти, дрехи и др. в самостоятелни или общи шкафове. 

Г. Други. Административни материали, резултати от проверки 
и изпити, документи и др. - до учителската маса. 

III. ПРОЦЕДУРИ 
А. Използване на класната стая. (1). Учителско бюро - всички 

учебни материали да се съхраняват в шкафа до него. (2). Ученически 
маси - да съхраняват всички книги, тетрадки, писалки и пр. Добре е 
да се осигурят самостоятелни шкафчета и кошчета за отпадъци. (3). 
Общи материали - да се съхраняват в шкафове на стените. (4). Чеш-
ма, мивка - да е в коридора. (5). Тоалетна - идеално е да е към 
всяка класна стая, но най-често е н определено място. 

Б. Работни места. (1). Ученическо внимание по време на 
презентацията - за да се осигури, учителят трябва да го привлече. 
Той трябва да установи определен сигнал за това - например вдигане 
на ръка, свита в юмрук. (2). Ученическо участие - да се стимулират 
за пълноценно участие. Трябва да дават знак, че искат да вземат 
думата с вдигане на ръка. (3). Разговорите между учениците - така 
да се насочват от учителя, че класната стая да е познавателна и 
образователна, а не само социална среда. (4). Получаване на помощ 
- ученикът, който се нуждае от помощ трябва да вдигне ръка. Или 
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учителят ще дойде до него, или в по-особени случаи, ученикът отива 
до работното място на учителя, където се занимават заедно "на четири 
очи". (5). Действия след приключване на работата - ученикът трябва 
да има избор от дейности, които да извършва след като приключи с 
работата си: компютър, четене не книги и пр., но без да пречи на 
другите. 

В. Влизане и излизане. (1). Началото на учебния ден винаги 
е трудно. Трябва да се установи стереотип - начин на влизане, какво 
да правят учениците, къде са необходимите материали и пр. Използва 
се табло с указания и диаграми. (2). Край на учебния ден - същото 
важи и за него. Добре е да се завърши от учителя със списък на 
домашните работи и др., които са за утре. При малките ученици се 
практикува ежедневен лист за домашни работи, които се прикрепват 
в индивидуална папка (портфолио), който се подписва от родителя и 
се връща на учителя заедно с домашната работа, даже и когато такава 
няма. (3). Напускане и връщане в стаята - трябва да става в порядък, 
като стаята се оставя и намира в ред. 

Г. У ч е б н и п р о ц е д у р и . (1). Осигуряване на ученическото 
внимание и тишина. (2). Ученическо движение- обучението е свързано 
с движение на учениците из класната стая. Необходима е регулация. 
(3). Правила за очакваното поведение - установяват се още първия 
ден: уважение, обръщения, положение на ръце, крака, тяло и пр. 

Д. Общи процедури . (1). Разпределение и сбор на мате-
риалите. Да се изпълнява винаги по един и същ начин. Материалите 
се поставят на определени места на масата - на края, така, че лесно 
да се прибират. (2). Прекъсване - при даден сигнал всички дейности 
се прекъсват и учениците заемат определена поза. (3). Тоалетна -
учениците са свободни да я ползват, но при определен сигнал към 
учителя (за да може да напуснат стаята без да пречат на другите). 
(4). Поведение в библиотеката, стаята за отдих, кабинета на дирек-
тора, кафето, стола - установяват се още от първия ден. (5). Игрална 
площадка - основният проблем са правилата за безопасност и за 
избягване на телесни съприкосновения. (6). Действия при бедствия 
- не само се установяват правила, но и се тренират. 

IV. ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТЧЕТНОСТ 
А. Атестация. (1). Всяко училище трябва да има система за 

оценяване на учениците . Вашата трябва да съответства на 
училищната. (2). Елементи: компоненти, методи за оценка, тегло на 
всеки компонент. Примерна система: посещаемост - 5%, изпълнение 
на домашните работи - 10%, работа в клас - 10%, оценки от тестове 
- 15%, резултати от изпълнение на проекти - 15%, допълнителна 
работа - 5%, участие в клас - 20%, поведение в клас - 20 %. (3). 
Водене на класния дневник с оценки по всеки критерий за седмицата 
и месеца. 

Б. Обратна връзка и контрол. (1). Контролът се осъществява 
чрез ежедневно наблюдение и резултатите се фиксират в учителския 
бележник. Обратната връзка се реализира чрез ежедневни конфе-
ренции с учениците. (2). Форма на отчет - удобна е звездова диаграма 
или тип мишена в класната стая. (3). Регулиране на по-продължителни 
проекти - междинно и крайно. 
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В. Комуникация. (1). Домашни работи и други задачи. Може да 
се записват в специални табла или да се отправят по електронната 
поща. (2). Критерии за оценка и изисквания. (3). Стандарти и еталони 
за изпълнение. (4). Процедури за контакт с родителите. Всеки ученик 
има папка, която всеки ден се носи в къщи. В нея се поставя лист със 
задачите, който се подписва от родителя, като има възможност за 
негови забележки. (5). Място за експозиция на изпълнението на 
домашните работи - в определени табла в клас. 

1.7. СОФТУЕР ЗА МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА 

NETTREKKER. www.th inkronize.com. Инструментариум за 
педагогически изследвания на фирмата Thinkronize. Свързан е с 
повече от 160,000 Web сайтове, относно курикулума и стандартите 
за качество, оценени и одобрени от 400 учители в национален мащаб. 

DIGITALBACKPACK. www.thinkronize.com. Система за персо-
нифициране на обучението и за мениджмънт на обучението на фир-
мата Thinkronize, разработена с цел подобряване на ученическите 
достижения и отговорност. 

Специални инструменти на основата на Microsoft Word, Excel 
и PowerPoint. Kid Pix Studio Deluxe. Inspiration 6. HyperStudio. Apple-
Works. www.teachercreated.com 

KIDSPIRATION. www.inspiration.com. Интерактивна "стъпка-по-
стъпка" обучаваща програма, даваща вазможност за индивидуали-
зация на темпа на обучение. 

EVALUATE, www.media-x.com. Програма за електронно оце-
няване на учебните достижения. 

LANSCHOOL. www.lanschool.com. Програма, чрез която учите-
лят може да контролира компютрите на учениците в класната стая. 

ANION ACADEMIC, www.anlon.com. Програма за създаване на 
Web-базирано обучение. 

Tl INTERACTIVE! http:// education.ti.com. Програма на Тексас 
инструментс, специално предназначена за обучение по математика 
и природни науки. Съдържа търсачка за интернет и ред инструменти 
за изчисляване на коефициенти и индекси. 

TOOL FACTORY WORKSHOP, www.toolfactory.com. Набор 
образователни инструменти, предназначени за различни предмети. 
Включва bank manager и административен модул. 

TEACHER'S Р.Е.Т. www.coffeepotsoftware.com. Програма за 
Палмтоп, която го прави пълноценен инструмент за управление на 
обучението - посещаемост, контрол на качеството, индивидуална 
информация за учениците, връзка с родителите и пр. [206] 

CLASSTRAK. CLASSTRAK е компютъризирана система за 
мениджмънт на класа, създадена от Фил Харис [192]. 

Основният проблем за много учители е големият обем на 
документите, които трябва да се обработват за всеки ученик. При 
повече от 20 ученика в клас, това се превръща в ежедневен проблем. 
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Системата позволява на учителя да дефинира до 100 учебни 
умения и да отчита след това колко време всеки ученик е използвал 
във всяка област. Базата данни се обновява на регулярни разговори 
"един на един" с учениците (обикновено веднъж седмично). 

Резултатът се визуализира на екрана. Възможно е да се отчита 
и динамиката на процесите. 

Друг модул на CLASSTRAK дава възможност да се проследят 
до 50 проекта в които участват учениците и до 13 различни определени 
от учителя параметри за проверка и оценка на всеки проект. Под 
"проект" се разбира ученическа дейност, в която се прилагат различни 
умения за да се създаде завършен продукт (материален или 
символен). Има възможност за времеви график на всеки проект и за 
планиране на дейността на всеки ученик за определен период от време 
(участие в различни проекти), както и за автоматична корекция при 
заболявания и други отсъствия. 

Модулът "информация за ученика" съдържа индивидуални 
данни, данни за родителите, адреси и пр. Има и секция "коментари" -
място за забележки по поведението или дисциплинарни проблеми, 
посещаемост и пр. 

Модулът "оценка" позволява на учителя да въвежда оценките 
по различните предмети и по всяко време да може да получи инди-
видуална информация за всеки ученик и за класа като цяло по всеки 
предмет и средно аритметично за период (срок). 

Последните два модула са защитени с парола за достъп. 
Включени са шаблони за разпечатка на съобщения, съдържащи 

различна информация за учениците и за техните родители, както и 
за администрацията на училището. 

1.8. КАЧЕСТВО И ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕНИДЖМЪНТА 
НА КЛАСА 

KOUNIN. През 60-те години на XX век е било популярно 
мениджмънта на класа да се разглежда като дисциплина на класа и 
акцентът да се постави на това, което се прави когато учениците имат 
лошо поведение. Изследователската парадигма, въведена от Kouniri 
(1970) и приложена в следващите години от множество изследователи 
установява, че учителите не се различават много по начина на 
реагиране на ученическото подривно поведение, но значително се 
различават добрите от рошите учители то методите на предотвра-
тяване на нарушенията, стимулират сътрудничеството на ученици и 
учители и въвличат учениците в работа. Kouniri установява, че "адек-
ватното" поведение, привеждането на учениците в готовност, отговор-
ността и припокриването на дейностите положително корелират с 
ученическото въвличане в работа. [142] 

EMMER, EVERTSON & ANDERSON. През 1980 г. те установя-
ват, че по-ефективните мениджъри се различават по начина, по който 
правилата и процедурите са обединени в система и по ефективността 
на предаването на тази система на учениците; те имат ясни очаквания 
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и систематично следват приетите принципи. В друго изследване 
(Evertson, Anderson, 1979) се установява, че добрите учители -
мениджъри на класа си са много добри наблюдатели на ученическото 
поведение и реагират на лошото поведение по-бързо; те привеждат 
в готовност учениците; очакват и държат учениците отговорни за 
поведението им. 

GOOD. Според Thomas Good [lb.], учителите, които са ефектив-
ни мениджъри на класа, започват годината с установяването на 
правила и процедури и със съобщаването на учениците на своите 
очаквания за поведението в клас. Другите учители, които се отнасят 
нееднозначно към ученическите очаквания губят много време като 
непрекъснато разясняват очакванията си. Техните ученици губят много 
време в опити да си разяснят дали поведението им е релевантно или 
не. Отношението на учениците към двата типа учители е различно -
първите се приемат на сериозно, а вторите - не. 

DOYLE. Doyle (1986) установява правилото, че качеството на 
мениджмънта на класа зависи от «силата и продължителността на 
действие на първичната програма или вектора на действията». Това 
означава: (а), ефективни процедури за управление на времето, 
стъпките и добре планираните преходи; (б). ефективна академична 
обратна връзка и контрол на уменията; (в), усилия на учителя да 
реализира обучението и реда в класа; (г). ефективният мениджмънт 
на класа е по-малко процес на намаляване на разрушителното 
поведение, и повече процес на увеличаване на релевантното 
поведение, [lb.] 

ЕФЕКТИВНОСТ НА УЧИТЕЛЯ. Gibson & Dembo (1984) разви-
ват теория за ефективността на учителя. Ефективността на учителя 
е способност да произвежда академически достижения и стандарти-
зирани за предмета компетентности с всички ученици. [292] 

Те определят две измерения: 
1. Лична учителска ефикасност - увереност на учителя, че поз-

нава подходящи методи за обучения и е способен да помогне на 
учениците да имат по-високи академични достижения. 

2. Учителска ефикасност - убеждения, свързани с ограниче-
нията на възможностите за въздействие, от наследствеността и 
семейството. 

СКАЛА ЗА ЕФЕКТИВНОСТ. Е.Еттег & J. Hickman представят 
скала за измерване на ефективността на учителя в мениджмънта на 
класа и дисциплината [166]. Съдържа 36 айтема с Likert-формат на 
отговорите с 6 пункта (напълно не съгласен - напълно съгласен). 

Скалите са следните: 
1. Мениджмънт на класа /дисциплина - Mean 4,53; SD 0,79. 
2. Външни влияния (учителска ефективност) - Mean 3,30; SD 

0 , 6 8 . 
3. Лична учителска ефективност - Mean 4,12; SD 0,70. 

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА САМОЕФЕКТИВНОСТ. Концепцията за само-
ефективност (self-efficacy) е на Bandura (1977, 1982) и след това е 
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прилагана на много места, включително в образованието. Усещането 
за самоефективност се определя като "съждение за способността за 
изпълнение на някаква работа на някакво ниво" и "генеративна 
способност, в която познавателните, социални и поведенчески умения 
трябва да бъдат организирани в действия, за да се постигнат някакви 
цели. 

Усещането за самоефективност е важен посредник между 
знанията и уменията на индивида и поведенческото изпълнение 
(достижения). Самоефективността по-определено се свързва с аз-
концепцията и самоуважението. Индивидите, които имат по-високо 
ниво на самоефективност е по-вероятно, че ще се опитат да 
реализират съответното поведение от тези с малка самоефективност. 

Учителите с висока самоефективност са склонни към новатор-
ство, разнообразие в работата си и обратното, тези, които не са 
уверени, че могат да влияят на ученическите достижения са много 
по-неефективни. 

ПРИЗНАЦИ НА ДОБРЕ УПРАВЛЯВАНА КЛАСНА СТАЯ. Най-
важните емпирични признаци на добре управляваната класна стая: 

• Учителят съчетава контрол с доверие и доброжела-
телност. 

• Баланс на планиране и подготовка. 
• Навреме започване и завършване на всички дейности. 
• Баланс на четене, писане, говорене, хумор. 
• Взаимно уважение и желание за изслушване. 
• Отзивчиви ученици и учители. 
• Дружелюбна обкръжаваща среда. 
• Ясни нагледни материали. 
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2. УЧИТЕЛЯТ КАТО МЕНИДЖЪР НА КЛАСА 

2.1. ДЛЪЖНОСТТА НА КЛАСНИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ 

В учителските среди отдавна битува иронична поговорка: "Нищо 
не се цени толкова евтино и не излиза толкова скъпо, като класното 
ръководство". 

ДЛЪЖНОСТ. Със заповед на директора на училището за всеки 
клас се определя да отговаря един от работещите в него учители. 
Това е класният ръководител, наставникът на учениците. Той получава 
определено допълнително заплащане за тази работа [76]. Класният 
ръководител носи дисциплинарна отговорност за неизпълнение или 
за недобро изпълнение на своите задължения съобразно действащото 
законодателство. [17] 

Институтът на класния ръководител (наставник, главен учител, 
head teacher) е въведен в повечето европейски страни и САЩ през 
60-70-те години на XIX век, като в неговите задължения влизали 
организаторска дейност (поддържане на реда на занятията, провеж-
дане на съвещания с учителите, водене на училищната докумен-
тация), а също наблюдение за развитието на учениците, изучаването 
им, възпитаване на уважение към законите и нравствените принципи. 

В България за първи път длъжността класен ръководител 
(групов ръководител) е въведена през 30-те години на XX век. До 
1944 г. в образователните закони и педагогическата литература се 
говори за длъжността "главен учител". 

По-късно през 1960 г. се приема Наредба за класния ръково-
дител, а през 1975 г. ръководен документ става едно писмо "За рабо-
тата на класния ръководител". [43] През 1983 се публикува "Методи-
ческо ръководство за класния ръководител". [12] 

През 1996 г. са публикувани „Насоки за съдържанието и 
организацията на дейността на класния (курсовия) ръководител в 
българското училище", които са единственият програмен документ 
за дейността на учителя като класен ръководител в по-ново време. 
[80] В него са обособени четири тематични области за определяне 
тематиката на часа на класа: "Здравето и човекът", "Природата и 
човекът", "Обществото и човекът", "Проблеми на класа". 

Типично за значителна част от класните ръководители е в часа 
на класния ръководител да разглеждат тематика предимно от чет-
въртата област - „Проблеми на класа" и по този начин пропущат благо-
приятните възможности за комплексно възпитателно въздействие 
при формирането личността на учениците. [37] 
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. Основното предназначение на длъжност-
та "класен ръководител" е осигуряването на непрекъснат педагоги-
чески процес в урочно и извънурочно време, в организацията на 
извънурочната възпитателна, обществено полезна и свързана със 
свободното време работа с определен клас. [17] 

Класният ръководител е най-близкият и непосредствен възпи-
тател и наставник учениците. Той организира и направлява възпи-
тателния процес в класа, обединява възпитателните усилия на учите-
лите, родителите и обществото, отговаря за организацията на възпита-
телната работа в своя клас. В дейността на класния ръководител 
органично се съчетават идейно-възпитателна, организационна и ад-
министративни функции. Класният ръководител се грижи за все-
странното развитие на децата, за колективизма, трудолюбието, въз-
питанието, за повишението на качеството на знанията, укрепването 
на дисциплината и реда в класа. [34] 

Възпитателните функции в общообразователното училище се 
изпълняват от всички педагогически работници. Сред тях особено 
важен е класният ръководител. 

В специализираните източници така се определя основното му 
предназначение: 

• Духовен посредник между обществото и детето в усвоя-
ването на основите на човешката култура; 

• заинтересован организатор на отношенията на сътруд-
ничество в разнообразните видове съвместна дейност 
на класния колектив; 

• неравнодушен наблюдател на индивидуалното разви-
тие но ученика с цел създаване на благоприятни усло-
вия за формиране на неговата личност, внасяне на 
необходимите педагогически корективи в системата на 
неговото възпитание, осъществяване на корекции в 
процеса на неговата социализация; 

• помощник, консултант в организацията на ежедневния 
живот и дейност, в осмислянето на обществения живот, 
в професионалната ориентация; 

• създател на благоприятна развиваща микросреда и 
благоприятен морално-психологически климат в класа, 
организиращ за тази цел необходимите възпитателни 
въздействия с отчитане на индивидуалността на класа; 

• координатор на усилията на учители, семейството, со-
циума - всички възпитателни сили, влияещи на фор-
мирането и развитието на личността на децата. [32] 

УСЛОВИЯ НА РАБОТА НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ. Работното 
време на класния ръководител през седмицата е ненормирано, но 
се счита за оптимално, ако той присъства в класа всеки ден или поне 
4 дни от седмицата. 

При отсъствие на класния ръководител със заповед на дирек-
тора се определя негов заместник. [31] 

Съществуват примерни разчети на работата на класния 
ръководител, като средно това прави по 6 часа седмично. 
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Ежедневно се провеждат: контрол на посещаемостта, органи-
зация на храненето; Уборка на класната стая. 

Ежеседмично се провеждат: индивидуални беседи, психолого-
педагогически консултации с ученици; работа с актива на класа; час 
на класа; проверка на ученически документи; водене на класния 
дневник; срещи с учители, други специалисти. 

Един път на срок: Педагогически съвет; родителска среща; 
индивидуални консултации с родители. 

Два пъти на срок по 1,5 часа - екскурзии, походи, спортни 
мероприятия, посещение на театри, вечери, празници и други форми 
на колективна възпитателна работа. 

Веднъж на 2 седмици - наблюдение на 1 урок в класа. 
Посещение на семейства - около 10 на година. 
По график - дежурство. 
По необходимост - водене на личните дела на учениците, 

съставяне на характеристики, справки, планове, отчети. 
Един път на година подготовка на сценарии и разработки. [17] 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА КЛАСНИ РЪКО-
ВОДИТЕЛИ. Класното ръководство е преди всичко реализиране на 
възпитателна дейност от учителя и може да се предполага,че всеки 
учител с придобита правоспособност е подготвен за нея. 

Според чл. 99, ал.4 от ППЗНП в началото на учебната година 
директорът определя със заповед класните ръководители на всички 
паралелки. 

Когато условията в конкретното училище не позволяват всеки 
учител да бъде класен ръководител,тъй като броят на паралелките 
е по-малък от броя на учителите, училищното ръководство може да 
подбере (назначи) класни ръководители въз основа на някои огра-
ничителни критерии като например: недостатъчен учителски стаж, 
примерно една година; учители в предпенсионна възраст, които не 
желаят да се натоварват с такава отговорна дейност. 

Училищното ръководство може да изработи система от крите-
рии за подбор на класни ръководители съобразно наличните кадри 
и личностните им особености, както и с оглед на специфичните 
условия в училището. 

Желателно е класният ръководител да е поставен за периода 
начало-завършване на образователна степен: I-IV кп., V-VIII кп., IX-
XI(XII или XIII) кл. 

При назначаване на класен ръководител въпросът, дали пре-
подава на своя клас, не е решаващ,т.е. той може да преподава, а 
може и да не преподава на своя клас. 

Идеята класният ръководител да бъде от съответното училище, 
но да не бъде ангажиран с преподаване в своя клас, има основание 
преди всичко в това, че се създават условия за преодоляване на 
възможното напрежение между учениците, свързано с честото то-
лериране от страна на преподавателя - класен на "своя клас". 

ФУНКЦИИ. Функциите на класния ръководител (в някои източ-
ници се дефинират като задължения на класния ръководител) се 
определят от необходимостта от създаване на условия за успешна 
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жизнена дейност на детето в училище, от съдействие за разностра-
нното творческо развитие на личността. 

Функциите на класния ръководител са многостранни и отго-
ворни. Дейността на класния ръководител е ориентирана преди 
всичко към възпитанието на учениците и това определя специфич-
ността на неговите функции в сравнение с тези на учителя. 

Има различни подходи. Най-развитото изложение на функци-
ите следва по-долу. 

Аналитична функция: изучаване на индивидуалните особе-
ности на децата; изучаване и анализ на състоянията и условията в 
семейството за възпитание на всеки възпитаник; анализ и оценка 
на нивото на възпитаност на личността и колектива; изучаване и ана-
лиз на формирането и развитието на колектива на класа; изучаване 
и анализ на възпитателните възможности на педагогическия колек-
тив; изучаване и анализ на възпитателните влияния на обкръжава-
щата среда на класа. 

Прогностична функция : предвиждане на резултата от въз-
питателите въздействия; прогнозиране на нивата на индивидуално 
развитие на учениците; прогнозиране на етапите на формирането и 
развитието на колектива; построяване на модели на възпитателните 
подсистеми (или микросистеми), съответстващи на възпитателната 
система на училището; определяне на близките и далечни перспек-
тиви на живот и дейност на учениците, на колектива; предвиждане 
на последствията от отношенията в класа (между възпитаниците, 
между учители и ученици, учители и родители и др.). 

Комуникативна функция: помощ в установяването и регулира-
нето на междуличностни отношения в детската среда, помощ в 
развитието на общуването, помощ на всеки да се адаптира в ко-
лектива, да завоюва признание и социален статус; поддържане на 
оптимални взаимоотношения: «учител-ученик», «учител-родители», 
«родители-ученик»; помощ на учащите се в установяването на отно-
шения с обкръжаващите хора; съдействие на установяването и под-
държането на благоприятен психологически климат в колектива в 
цялост и за всеки поотделно. 

Организационно-координираща функция: регулярно контро-
лира посещаемостта на учебните занятия от учениците от класа, води 
отчет на отсъствията в дневника на класа; работи съвместно с другите 
учители за единни педагогически изисквания към учениците от класа; 
осъществява контрол на спазването на дисциплината от учениците; 
следи за външния вид на учениците от класа; помощ на възпитаника 
в учебната дейност; развитие на познавателните интереси и способ-
ности на учениците; помощ и сътрудничество в планирането и органи-
зацията на обществено значима разнообразна дейност на децата в 
съответствие с възрастовите потребности и изискванията на живота 
на класа; помощ и сътрудничество в дейността на органите за само-
управление, развитие на класното самоуправление с цел развитие 
на навици за самоорганизация, отговорност, готовност и умения за 
вземане на жизнени решения; индивидуално въздействие върху всеки 
ученик и колектива като субект на тази дейност; съдействие на 
възпитаниците в получаването на допълнително образование; създа-
ване на условия за самовъзпитание и саморазвитие на личността на 
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възпитаника; защита на правата и свободите на възпитаника; участие 
в педагогически съвети, семинари, административни и методически 
съвещания; съдействие за професионалното самоопределение на 
учениците; отговорност за живота, здравето и безопасността на децата 
във време на неурочни мероприятия; организация на храненето, де-
журствата в класа, дежурства по училище и др.; участие в създаването 
на оптимални материално-битови условия за неурочна дейност, възпи-
тателна работа; организира своевременна помощ на изоставащите 
ученици. 

Работа с учителите, работещи с класа: организация на вза-
имодействията в екипа от учители, работещи с класа; познаване на 
учебните програми и проблемите на обучението по всеки предмет, 
координиране на между предметните връзки; определяне съвместно 
с другите учители на мерки по развитие на устойчив интерес към 
знанията, отстраняване на неуспеваемостта, формиране на рацио-
нални умения за учебен труд; провеждане на педагогически конси-
лиуми сучителите с цел определяне на реалните учебни възможности; 
нивото на възпитаност и развитие на учениците и система от мерки 
за ликвидация на пропуските в знанията и уменията на учениците; 
може да води наблюдение на уроци в класа със съгласието на другия 
учител. 

Поддържане на здравето: грижа за запазване на здравето 
на учениците; изучаване на особеностите на развитие на всяко дете, 
състоянието на детето, емоционалното самочувствие, особе-ностите 
на характера и темперамента; познава наследствените и хронични 
заболявания научениците; организира режима на живот на учениците; 
профилактика на заболяванията; грижи се за състоянието на личната 
хигиена на учениците; провежда пропаганда за здрав начин на живот, 
против употребата на алкохол, наркотици, тютюн; провежда профи-
лактична работа по линията на безопасността на движението и пове-
дението в рискови ситуации; организира спортни състезания, игри 
на въздух; разглежда в екипа от учители, работещи с класа въпросите 
за дозировка на материала, количеството на писмените работи, ха-
рактера. 

Работа с ъ с с е м е й с т в а т а на учениците : организация на 
взаимодействията със семействата на учениците: провеждане на 
родителски събрания, консултации с родителите, привличане на роди-
тели-те за помощ на училището, осъществяване на незабавен контакт 
с родителите в случай на извънредни произшествия, свързани със 
здравето и живота на децата; изучаване на семействата, възпи-
тателните им възможности, атмосферата на семейното възпитание; 
изработване на единни (училище-семейство) педагогически изисква-
ния към учениците, от позициите на споделени морални позиции; 
осъществяване на индивидуална работа с родителите, привличане 
към извънкласна работа; систематична работа за повишаване на 
педагогическата култура на родителите; систематична работа с роди-
телския актив (комитет) на класа; информиране на родителите за 
успеха и проблемите на ученика — лично, по телефона, в писма, 
записи в ученическата книжка и т.н.; провеждане на родителски срещи; 
посещение на семействата на учениците с тяхно съгласие. 
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Работа с колектива на класа: организира дежурства на уче-
ниците; организира изпълнението на правилата за учениците и прави-
лата за вътрешния ред; подпомага работата на органите за самоуп-
равление на класа, насочване на работата на лидерите, подпомагане 
на изпълнението на поръченията; организиране на празници, срещи 
и други подобни; провежда събрания на класа, тематични часове; 
работи за профилактика и превенция на правонарушенията, работи 
с учениците от рискови групи, с неблагополучия в семейството; оказва 
в случай на необходимост помощ на учениците в решение на жизнени 
проблеми. 

Работас извънучилищни институции: помощ и сътрудничест-
во във взаимодействието с извънучилищните институции; определяне 
на видовете и формите на съвместна работа; ориентира учениците в 
избора на извънучилищни институции според техните интереси и 
склонности; разширява познавателния и културен кръгозор на учени-
ците чрез екскурзии, срещи, посещения на спектакли. 

Работа с документацията на класа: води класната документа-
ция; проверява ученическите книжки; подготвя характеристики на 
учащите се от класа при необходимост; обработва и съхранява всички 
постъпващи в класа документи; разработва план за възпитателна 
работа с класа. 

Защита на правата на учениците : запознава учениците с 
правата на човека и детето и възможностите за реализация на тези 
права; запознава учениците със закони, устави, правилници и пр. 
документи, които ги засягат; следи за спазването на правата на учени-
ците; оказва специална помощ на деца с медицински, психологически 
или специални проблеми. [Компилация от различни публикации: 17; 
32; 33; 34; 76; 112] 

В други публикации като основни функции се посочват: (1). 
целеполагане, (2). планиране, (3). организиране, (4). ръководене, (5). 
контролиране и (6). стимулиране. 

В други източници: (1). Комуникативна функция. (2). Управ-
ленска (ръководна) функция - планиране на дейността; организиране 
на изпълнението; реализация на дейността; контролиране и кориги-
ране; отчитане на резултатите от работата (диагностична, органи-
заторска, контролираща и коригираща). (3). Селективна функция. 

Един по-неструктуриран списък: 
• Извършва най-непосредствената и системна възпита-

телна работа с учениците 
• Съгласува учебно-възпитателната работа на учители-

те, които преподават в класа. 
• Организира добре организиран и дееспособен учени-

чески колектив в неговия клас и насочва работата му.. 
• Провежда извънкласна възпитателна работа. 
• Организира и регулира многостранните връзки на 

класа с външния свят. 
• Възпитаване у учениците на отговорно отношение към 

ученето и способност да се учат самостоятелно. 
• Развитие на естетическите интереси и художествения 

вкус у учениците. 
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• Грижи се за запазване и укрепване здравето на уче-
ниците. 

• Да повишава педагогическата култура на родителите 
на учениците, 

• да се стреми към единство във възпитателната дейност 
на училището и семейството. 

• Наставник на учениците. 
• Взаимодействие с останалите учители и възпитатели, 

с родителите и обществените организации 
• Грижата за ефективността на учебно-възпитателния 

процес на учениците от своя клас 
• Текущо и периодично проучване, оценяване и отчитане 

на възпитателните резултати на учениците и анализ 
на причините за тях. 

• Да координира дейността на различните възпитателни 
фактори. 

• Работа с учебната документация 

ПРАВА НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ. Класният ръководител 
има следните основни права: 

Да състави план за възпитателна работа и избор на средства 
за неговата реализация. 

Да получава квалифицирана помощ от администрацията в 
провеждането на възпитателна работа. 

Да присъстват науроци в класа по предварителна договореност 
с учителите. 

Да вика при необходимост родителите (настойниците) в учи-
лище. 

Да защищава и представя правата на детето пред администра-
цията, съвета и в други инстанции. 

Да посещава учениците в къщи в съгласие със семейството. 
Да получава регулярно информация за физическото и психи-

ческо здраве на децата. 
Да контролира посещаемостта на учебни занятия от учениците 

от неговия клас. 
Да освобождава ученици от учебни занятия при изключителни 

случаи до три дни общо при писмена молба на родителите. 
Да контролира учебните успехи на всеки ученик с цел оказване 

на своевременна помощ. 
Да координира работата на учителите, работещи с класа. 
Да разработва програми за индивидуална работа с децата и 

родителите им. 
Да участва в работата на училищните структури на самоуп-

равление. 
Да определя свободно индивидуалния режим за работа с де-

цата. 
Да проявява инициатива, да внася предложения за усъвър-

шенстване на дейността на училището. 
Да отказва несвойствени, лежащи извън границите на съдър-

жание на неговата работа поръчения. 
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Да води опитно-експериментална и методическа работа по 
различни проблеми на възпитателната дейност. [17; 93] 

КЛАСНИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ НЯМА ПРАВО: 
• Да унижава личното достойнство на възпитаника, да 

го оскърбява с действия или думи; да използват оцен-
ките за наказания на ученика. 

• Да злоупотребява с доверието на детето, да нарушава 
дадената на възпитаника дума, съзнателно да го въ-
вежда в заблуждение. 

• Да използва семействата (родителите или родствени-
ците) за наказание на детето. 

• Да обсъжда своите колеги, извън тяхното присъствие, 
да ги представя в неизгодна светлина, да подрива 
авторитета на учителя и педагогическия колектив. [32] 

• Да проявява към учениците и колегите си ненавист. 
• Да демонстрира пренебрежение към други народи и 

култури. 
• Да натоварва децата със задачи, които не са предвиде-

ни в учебните планове, програми, устави и правилници; 
да нарушава хигиенните, ергономически и психологи-
чески регламентации. [62] 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ. Основните 
задължения на класния ръководител са определени от Устава на 
средното образователно училище. Класният ръководител работи под 
непосредственото ръководство на директора на училището и неговите 
заместници. Те му оказват необходимата организационно-педагоги-
ческа помощ. Съдържанието и методиката на дейността на класния 
ръководител са разкрити в методическото писмо "За работата на 
класния ръководител". [43] 

В кръга на тези задължения влиза: 
Да работи в тясно сътрудничество с другите учители и учени-

ческия колектив. 
Да оказва навременна помощ на учениците при проблеми. 
Да води правилно и своевременно документацията на класа -

план за работа през срока, дневник, ученически книжки, лични дела, 
главна книга и др. 

Да представя пред училищното ръководство сведения за успеха 
и присъствието на учениците. 

Да запознае учениците с правилника на общообразователните 
училища, училищния учебен план и с правилника на училището, в 
което преподава и да следи за спазването им. 

Да съдейства за организирането на ефективна учебно-възпи-
тателна работа в клас. 

Да информира периодично ПО, педагогическия съветник и 
ръководството научилището за здравословното и социално състояние 
на учениците от поверения му клас и за допуснати нарушения. 

Да следи за чистотата и реда в клас и опазването на базата. 
При направени повреди от учениците съдейства за възстановяване 
на щетите от нарушителя или класа. 
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Да предоставя своевременно исканите от ръководството стати-
стически сведения за класа си. 

Да информира по установения ред родителите за нарушения 
и проблеми, допуснати от учениците и наложените им наказания. 

Да прави нормативни предложения за награждаване или на-
казване на ученици от класа си. 

СИСТЕМА НА РАБОТА НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ. Успе-
хът в работата на класния ръководител зависи в много отношения от 
плановостта и системността й. Дейността на класния ръководител 
представлява част от общия възпитателен процес. Ето защо е важно 
тя да се съгласува с всички други звена на училищната работа, като 
се има предвид годишния план на училището. 

Организационно-педагогическата работа на класния ръково-
дител включва постоянно изучаване на учениците, сбирки по органи-
зирането и формирането на ученически колектив, а също така 
съвместната работа с родителите на учениците. 

Системата в работата на класния ръководител предполага 
целесъобразно съчетаване на формите и методите на просветата с 
организирането на практическата дейност на учениците. Класният 
ръководител обикновено работи с един и същи състав ученици някол-
ко години. Затова логиката във възпитателните сбирки трябва да се 
проследява не само по месеци, а и по учебни години. [43] 

ЗАДАЧИ НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ. Посочват се следните: 
1. Непосредствено наблюдение на индивидуалното развитие 

на учениците, създаване на оптимални условия за формирования 
всяка личност, за свободно и пълно разкриване на всички способности 
на ученика и тяхното развитие съвместно със семейството. 

2. Изучаване склонностите, интересите, способностите на де-
тето с цел подбора на определен вид дейност, където може да се 
очаква успех. 

3. Организация на всички видове индивидуална, групова, колек-
тивна дейност, въвличаща учениците в обществено-ценностни отно-
шения. Активна пропаганда на здрав образ на живот. 

4. Съдействие на възпитаника за спазване на правата и свобо-
дите на ученика. 

5. Създаване на класния колектив като възпитаваща среда, 
социализираща всяко дете. 

6. Организация на взаимодействието и сътрудничеството на 
всички възпитателни сили. [31] 

ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ. Важен е 
и въпросът за реалното оценяване и отчитане на настъпилите 
изменения в педагогическата практика на класните ръково-дители. 
Това може да се извършва чрез различните методи и форми на 
контролна дейност в училище: обзорни, тематични, класни и други 
проверки; посещения на часовете на класа; проверки на планове и 
други документи на класните ръководители; проучване възпитаността 
на учениците чрез различни методи и др.; чрез различни форми на 
вътрешно методическата дейност: педагогически четения, научно-
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практически конференции, открити часове на класния ръководител 
и извънкласни дейности, споделяне на положителния опит чрез вече-
ри на класния ръководител и др. [По: 12; 15; 34; 37; 77; 80] 

Резултативността на дейността на класния ръководител може 
да бъде оценена с помощта на разни критерии: 

• подреденост на живота и дейността на класа; 
• наличие и ниво на зрелост на класния колектив; 
• общ психологически климат в класа; 
• социална защитеност на всеки член на колектива и 

неговата комфортност; 
• реален ръст на възпитаността и общата култура на 

учениците; 
• активна позиция като класен ръководител; 
• участие в опитно-експериментална или изследовател-

ска работа; 
• въвличане на родителите на учениците в работата на 

класния колектив. [32] 
Оценката на работата на класния ръководител се понижава 

при наличието на обосновани жалби от неговата работа от родители 
и ученици и от наличието на педагогически необосновани конфликти 
с тях, както и при нарушения на трудовата дисциплина. [17] 

2.1.1. ДЕЙНОСТ НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ С КЛАСА 

ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА. При съвместната дейност на класния 
ръководител и неговия клас се очертават следните цели: 

1. Формирането на класен колектив. 
2. Постигането на високо индивидуално и колективно равнище 

на възпитаност. 
3. Формиране на познания и умения за изискванията на еже-

дневието, за училищния и извънучилищния живот на учениците и за 
социалното им общуване. 

4. Във връзка с живота на класа класният ръководител извърш-
ва административно-организационна работа, т.е.той оформя учени-
ческите книжки, води личните картони, дневника на класа и др. учи-
лищна документация, следи за присъствието и успеваемостта на уче-
ниците. 

ФОРМИ НА ДЕЙНОСТ. Формите на съвместната дейност с кла-
са са: часът на класа; други класни неурочни, училищни и извънучи-
лищни форми: празници, екскурзии, наблюдения и др. 

Класният ръководител и класът работят по съвместно изра-
ботен годишен план. Неговото предназначение е да осигури пълно-
ценното участие на учениците в различните инициативи. 

Съвременното училище налага изискването активно да се 
включат самите ученици в класното ръководство. Ученическото учас-
тие означава: активизиране и използване на потенциала на всички 
ученици от класа,както и обособяване на ученическо ръководство с 
определени функции и отговорности, което се избира от класа за да 
изразява и защитава неговите интереси. По този начин учениците се 
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ангажират и поемат своите отговорности. Учат се на управление, на 
съвместни форми на живот и общуване. Те се изявяват като лидери 
и добиват самочувствие. Усвояват навици и имения за оценка и 
самооценка, за коректност, такт и толерантност спрямо другите,които 
са различни от тях. 

ЧАС НА КЛАСА. Часът на класа се включва в седмичното раз-
писание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни 
часове. Дейността в него се реализира въз основа на годишен план, 
разработен съвместно от класния ръководител и учениците и утвърден 
от директора на училището. Дейността в часа на класа трябва да 
създава условия за: 

• разгръщане на инициативността и активността на уче-
ниците чрез участие в развлекателни за тях дейности; 

• развитие на ученическата общност в паралелката и 
приобщаване на учениците към общоучилищния жи-
вот; 

• усвояване на социалния опит, отстраняване на нега-
тивното влияние на някои фактори от социалната сре-
да върху формирането на младите хора; 

• толерантно отношение на по-големите ученици към по-
малките. 

В началото на учебната година класният ръководител изготвя 
характеристика на класа на базата на собствените наблюдения и 
определя възпитателните задачи за учебната година. Темите за ра-
бота по класове са съобразени с възрастовите особености на учени-
ците и характеристиката на професионалното ориентиране като про-
цес, а дейността по изпълнението на тематичния план се планира и 
осъществява от класния ръководител. 

НАСОКИ НА ОБУЧЕНИЕТО. Най-често се посочват: граждан-
ското образование, професионалното ориентиране, безопасност на 
движението, защита при бедствия и аварии, катастрофи и пожари. 

За да се открои часът на класа от останалите учебни часове е 
нужна съзнателно и целенасочено да се работи за създаване на 
особена атмосфера на общуване при неговото провеждане. Към този 
час трябва да се подхожда с нужната сериозност и предварителна 
подготовка от страна на класния ръководител, учениците и съответ-
ните специалисти, когато са поканени за да изяснят определен 
проблем. 

Не трябва да се допуска превръщането на часа на класа в 
свободни разговори без посока и тематична насоченост. Добре би 
било часа на класа да бъде в помощ на всички страни,които участват 
в него - ученици, учители, ръководство, родители и др. Освен полез-
ността залогът за успех на този час е възможността той да интригува 
учениците и да ги обогатява. 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЧАСА НА КЛАСА. Трябва да има ясно 
обособени цели и задачи. Той трябва да звучи конкретно и да бъде 
приложим и изпълним в реалните условия на съответното училище. 
В предварителната организация на работата си при окончателното 
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оформяне на плана класният ръководител може да потърси помощта 
на избрания ученически актив (ако в училището има такава практика) 
или на изявените лидери в клас. 

Съставянето на годишния план за часа на класа се основава 
на няколко принципа.Те са: 

Модулност - темата може да се разглежда в продължение на 
няколко часа. 

Цикличност - съдържанието на темите се актуализира през 
годините,като се разглежда съобразно възрастта на децата и може 
да се разширява. 

Отвореност - позволява да се добавят нови теми от класния 
ръководител и по предложение на учениците. 

2.1.2. ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КЛАСА 

ЗАЗЪЛЖЕНИЯ. Класният ръководител, съгласно училищният 
правилник, освен задължението си като преподавател има и задъл-
жението да води установената училищна документация на класа. Той 
трябва да дава сведения за състоянието на класа, за неговата успева-
емост и посещаемост на часовете. Също така трябва да следи поведе-
нието на учениците и състоянието на ученическите книжки. Класният 
ръководител точно и внимателно попълва в определен срок докумен-
тите, отнасящи се до класа, които ръководи. 

Дневникът на класа е основният документ, който класният ръ-
ководител трябва да води с голямо внимание и отговорност. Той се 
попълва в първите дни на учебната година, след уточняване състава 
на класа. 

Друго задължение на класния ръководител е упражняването 
на контрол върху ученическата книжка. Чрез нея той осъществява 
връзка с родителите на учениците. Ученическата книжка е документ, 
в който се вписват оценките по отделните предмети от учителите, 
пропуските и дисциплината на ученика. 

Всеки класен ръководител представя на училищното ръко-
водство статистически сведения и анализ за възпитателната работа 
с класа. 

Задължителен педагогически документ, който се утвърждава 
от училищното ръководство е планът за възпитателната работа на 
класния ръководител. [По: 12; 15; 34; 37; 77; 80] 

2.2. ПРОФЕСИОГРАМА НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ 

ФОРМИРАНЕ НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ. Най-добрите чо-
вешки и професионални качества на личността на класния ръково-
дител успешно се формират при неговото активно обучение във ВУЗ 
и чрез самовъзпитание. „Класното ръководство е преди всичко реа-
лизиране на възпитателна дейност от учителя и може да се предпо-
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лага, че всеки учител с придобита правоспособност е подготвен за 
нея". [80] Това наистина е предположение, което не се потвърждава 
в педагогическата действителност. По думите на Гинка Димитрова, 
които напълно споделяме, младите, начинаещи учители са подгот-
вени предимно като преподаватели, но срещат изключително много 
затруднения при изпълнение на функциите си като класни ръково-
дители. Тя предлага във ВУЗ да се въведе задължителна дисциплина 
за подготовка на бъдещите учители за възпитателна дейност като 
класни ръководители. [37] 

ПРОФЕСИОГРАМА НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ. Моделът 
на Н.И. Болдь/рев [14; 15] е най-развитият. В наше време подобен 
опит прави Н.И. Дереклеева - основният автор в началото на XXI век 
по темата в Русия. [34] Има и други подходи [62; 93]. Тук е направен 
опит те да се обединят и обобщят. 

1. Качества и свойства на личността: гражданска и нравст-
вена зрелост; обществена активност; увлеченост в професията; любов 
към децата, хуманно отношение към тях; взискателност към себе си 
и към учениците; справедливост; тактичност; издръжливост и само-
обладание; отзивчивост; комуникативност; дружелюбност; вежливост 
в общуването; самокритичност; наблюдателност; педагогическо въоб-
ражение; риторически умения - ярко, изразително, логично излагане 
на мислите, убедителност; искреност; находчивост; скромност; търпе-
ливост; оптимизъм; твърдост и последователност в думите и дейст-
вията; организираност, акуратност и външна опрятност; надеждност, 
искреност, чест-ност, смелост, практичност, енергичност, приветливост. 

2. Знания: педагогическа методология; теория и методика на 
възпитанието; психолого-педагогически; анатомо-физиолого-хигиенни; 
съдържание и методи за работа с родителите и обществеността; необ-
ходими знания в областта на политиката, историята, краезнанието, 
литературата и изкуството, морала, естетиката, правото, техниката и 
културата. 

3. Умения и навици 
3.1. Конструктивни : планиране на възпитателната работа; 

избиране на целесъобразни видове дейности; планиране на система 
от перспективни линии в развитието на колектива и отделната личност; 
осъществяване на индивидуална програма за възпитание на всеки 
ученик в условията на колектива; осъществяване на индивидуален 
подход към учениците. 

3.2. Организаторски: организиране на актива на класа, управ-
ление на класа в различни условия; организиране на различни видове 
колективна и индивидуална дейност на учениците; развиване на уче-
ническата активност; осъществяване на контрол и помощ в изпълне-
нието на поръченията; организиране на работата с родителите и 
обществеността. 

3.3. Комуникативни: установяване на педагогически целесъоб-
разни отношения с учениците, родителите, учителите; регулиране на 
вътреколективните и междуколективни отношения; предразполагане 
на учениците и родителите; предвиждане на резултата от педагогичес-
кото въздействие върху отношенията с учениците. 
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3.4. Рефлексивно-аналитични: способност за анализиране 
на своята собствена дейност, сполуки и грешки, силни и слаби страни; 
използване в работата на методи за педагогическа диагностика на 
състоянията наличността и колектива; изучаване на индивидуалните 
особености на учениците и колектива; прогнозиране на ефекта от 
използваните средства и методи на работа. 

3.5. Приложни: да рисува, пее, танцува, свири на музикален 
инструмент, изразително да чете и рецитира и пр. 

3.6. Педагогическа техника: да се самоорганизира; да се вла-
дее емоционално; да заинтересува, мотивира, внушава, вдъхновява 
и сдържа учениците; да владее техниката и културата на речта, 
мимиката, жеста. 

2.3. ПЛАН ЗА РАБОТА НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ 

ПРИМЕРНА СХЕМА НА ПЛАНА НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИ-
ТЕЛ. За основа е взет моделът на Н.И.Болдь/рев [14; 15], носа използ-
вани и други публикации [1]. 

1. Характеристика на класа. Общи сведения за класа (коли-
чество ученици, полова диференциация, членство в детски органи-
зации). Успеваемост (колко ученици успешно са завършили учебната 
година и срока; колко са отличници, изоставащи, повтарящи класа). 
Състояние на дисциплината. Характеристика на класа като колектив. 
Кратка характеристика на класния актив. 

2. Възпитателни задачи, (за периода на планиране) - 3-4 
главни, водещи задачи, към които ще е насочено основното внимание. 

3. Основни направления и форми на дейност на класния 
колектив . Форми и методи, срокове на изпълнение, изпълнители 
(отговорници). 

4. Работа с учителите. Посещение на уроци. Обсъждане на 
единни педагогически изисквания. Организация и провеждане на 
допълнителни дейности с изоставащите ученици. Провеждане на пе-
дагогически консилиуми. 

5. Работа с родителите. Провеждане на родителско събрание 
и родителско-учителски срещи. Посещение на семействата на учени-
ци. Организиране на родителска лектория. Ден на открити врати. 
Организация на родителския комитет. 

ДРУГИ ПОДХОДИ. Л.Д Гуткина предлага друга структура. 
Раздели на плана: 

1. Проблеми на възпитателната работа в града, в училището, 
в класа. 

2. Задачи за възпитателна работа през новата учебна година. 
3. Анализ на възпитателната работа с учащите се през новата 

учебна година, с колектива на класа, с актива на класа, с учителите, 
работещи с класа, индивидуална работа с учениците, работа с роди-
телите, работа с извънучилищните учреждения. 

4. Характеристика на класа. 
5. Изучаване на учениците (психолого-педагогическа карта). 
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6. Циклограма на заетостта на учениците. 
7. Индивидуална работа с учениците. 
8. Паспорт на класа. 
9. Режим на работа с класа. 
10. Класно самоуправление. Актив на класа. 
11. Участие в общоучилищни дейности. 
12. Работа с родителите. [32] 

ЦИКЛОГРАМА НА ДЕЙНОСТИТЕ НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИ-
ТЕЛ. При планиране на работата много класни ръководители отначало 
определят дейностите, които периодически се повтарят и заемат много 
време. Този раздел от плана често наричат "циклограма". Следващият 
текст е компилация от два варианта [17; 32]: 

Ежедневно. Посрещане на децата. Контрол на посещаемостта; 
работа със закъсняващите и изясняване на причините за отсъствията. 
Организация на храненето на учениците. Организация на дежурството 
в класната стая. Индивидуална работа с учениците. 

Почистване и подреждане на стаята. Среща с другите учители, 
работещи с класа и с ръководството на училището. 

Ежеседмично. Провеждане на час на класа. Проверка на уче-
ническите книжки. Провеждане на мероприятия в класа (по план). 
Индивидуална работа с родители и деца (по ситуации). Работа с учи-
телите (по ситуации). Среща с медицинската сестра и справка за забо-
ляванията на учениците. Водене на дневника на класа. Работа с 
актива на класа. 

Всеки месец. Консултации с педагогическия съветник и учи-
лищния психолог. Среща с родителския актив. Съвещание за плани-
ране на работата (по график). 

Един път в срока. Оформление на дневника на класа. Анализ 
на изпълнението на плана за възпитателна работа през срока, корек-
ция на плана за новия срок. Родителско събрание (среща). Генерална 
уборка на класната стая. 

Един път в годината. Организиране и провеждане на праз-
ници. Оформление на личните дела на учениците. Анализ и съставяне 
на план за работа на класа. 

2.4. СТИЛОВЕ НА МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА 

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗЛИЧИЯ. Индивидуалните различия на 
учителите се изследват през последните 10 години. La Boskey (1993) 
ги дели на "бдителен новобранец" и "здравомислещ". Korthagen ( 1988) 
- на "вътрешно и външно ориентирани". Kourilsky и Robinson ги дифе-
ренцират според различията в отношенията към учениците, напри-
мер, в тяхната "готовност да поемат риск"; степента, в която са склонни 
към философстване, в която са активни или рефлексивни. [234] 

Pintrich (1994) посочва общи елементи в таксономиите на уче-
нето: (1). базови знания на учениците; (2). процедурни умения; (3). 
саморегулация на ученето; (4). мотивация и емоции. 
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Oosterheert и Vermunt (2001) определят два критерия: 
Първият, общ, независим критерий включва предшестващото 

знание, когнитивно-регулативен и афективно-мотивационен компо-
ненти. 

Вторият критерий е зависим от контекста на обучението, респ. 
от преподаването. Включва информационни източници и въздейст-
вие. [lb.] 

Учителите имат и различни концепции за регулиране на уче-
нето: (1). Пряко външно ръководство от учителя. (2). Авторегулируемо 
усъвършенстване на изпълнението. (3). Външно регулируемо усъвър-
шенстване на изпълнението. (4). Външно регулируемо конструиране 
на знанието и авторегулируемо усъвършенстване на изпълнението. 
(5). Авторегулируемо конструиране на знанието и усъвършенстване 
на изпълнението. 

МЕНИДЖЪРСКИ СТИЛ. Мениджърскиятстил се определя като 
повече или по-малко последователни образци на мислене, чувства и 
поведение, които характеризират начинът, по който човек си взаимо-
действа с хората и ситуациите в контекста на управлението. Сред 
най-важните му параметри са начинът на вземане на решения, стилът 
на учене и познание; търпимостта към неяснотата и двусмислеността; 
склонността към риск; начинът на лидерство; начинът на участие в 
конфликти; предпочитаните роли; основните мотиватори; склонността 
към промени, иновации... 

Стилът е един от най-силните инструменти, които един учител 
има. Мениджърският стил не е неизменен при всички обстоятелства, 
той се развива със зрелостта и опита (счита се, че в индивидуалното 
си развитие един учител сменя около три стила); варира според 
ситуациите и личните взаимоотношения с хората. Едно изследване 
на Hall (1973) на 124 менажери на ниско и средно ниво, само в 14 % 
е регистриран един и същ стил в четири различни ситуации. В друго 
изследване (Bass & Valenzi, 1974) 2,4 % имат единствен (еднообразен) 
стил; 0,8 % - двоен подход; 94,4 % - мултистил (или повече от 2 стила) 
и 2,4 % - неопределен. Най-много различия в лидерските реакции се 
срещат в ситуации на вземане на решения и на оценка на качеството. 

КОНЦЕПЦИИ. Учителските разбирания влияят, на начина на 
оценяване на ученическото поведение. Традиционното разбиране е, 
че в единия край на континуума е учителят, който счита, че властта 
му дава право да има определени очаквания и да си представя 
последствията оттях. Вдругия край е ученикът, който трябва да отрази 
информацията и да вземе решение за изменение на поведението си. 
Пред последните десетилетия се счита, че ефективните ученици ра-
ботят най-добре, когато имат съзнание за собствените сили и слабости 
и достъп към собствен репертоар от учебни стратегии. Този тип знания 
се наричат мета-когнитивни (Brown, 1975) - познание за своето 
собствено поведение. 

Основните учителски нагласи относно учениците са две: 
Ученикът е пасивен приемник на знания, който трябва да се 

учи систематично в определена система и това учене трябва да се 
контролира чрез ясно идентифицирана система от награди и наказа-
ния. Акцентът е на установената практика и стандартизацията. 
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Ученикът е активна, положителна и уникална решаваща 
проблеми личност. Акцентът е върху изборите. 

Въпросът за стиловете на мениджмънт на класа е частен 
случай от по-общата тема за стиловете на лидерство и възпитание, 
която има значително място в социалната психология още от 30-те 
години на XX век. Известни са няколко подхода. 

Първата концепция води началото си от 70-те години на XX 
век, като с нея се свързват имената на много автори. Общото между 
тях е представянето на полето на възможните състояния в една 
координатна система с две оси. Също общо е приемането на едната 
ос - любов/враждебност. Различията са по линията на втората ос, и 
то по-скоро в нюансите. Тук говорим за различия, но това се прави с 
цел по-ясното диференциране на подходите. 

LEWIS. Ramon Lewis посочва три стила: 
1. Модел на контрола. Учителите предпочитат да управляват 

пряко поведението на учениците в училище. Те определят ясна 
система от правила, награди и последствия. 

2. Модел на груповия мениджмънт . Учителите управляват 
учениците, организирайки ги така, че те самите да вземат решения. 
Тяхната власт се разпростира върху групата, част от която са и учите-
лите. Всички имат равни права при определяне на стандартите за 
поведение (правила и последствия). 

3. Модел на влиянието. Учителят влияе персонално на всеки 
ученик, така че да решат да се държат добре. Учениците се поощряват 
да изучават собственото поведение при минимален контрол от страна 
на възрастните и да водят преговори с другите ученици относно своя 
избор на поведение. Този подход дава възможност на учениците да 
експериментират естествените последствия от тяхното поведение. 
[212] 

CHANDRA. Hawley Chandra описва 4 стила, които са адаптация 
по John Santrock, Kris Bosworth, Kevin McCracken, Paul Haakenson, 
Marsha Ritter Jones, Anne Grey, Laura Versaci, Julie James, Ronen Ham-
mer: 

1. Авторитарен стил. Учителят доминира, нарежда, води, на-
казва. В класната стая се спазва образцов ред. Справедливост към 
всички и безкомпромисност. 

2. Авторитетен стил. Загриженост за учениците, обяснение 
на основанията на изискванията и причините за решенията. 

3. Либерален (laissez-faire) стил. Нежелание за намеса, за 
да не се засегнат чувствата на учениците, тъй като емоционалното 
им благосъстояние е най-важно. 

4. Безразличен ( indif ferent) стил. Нежелание за налагане на 
никакви правила; неангажираност; бездействие. 

С течение на времето индивидуалният стил се променя. Той 
може да стане по-разнообразен или по-съсредоточен. Може да се 
свързва с определени ситуации или предмети. Възможно е ефектив-
ният учител да е този, който първо оценява ситуацията и след това 
избира стила. [145] 
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HERSMAN. Dian Hersman описва три стила: 
1. "Диктатор" (Dictator style): твърд контрол, много дистантно 

отношение с учениците, авторитарност, отношенията наподобяват 
тези в едно предприятие, бизнесекип, не се правят групови дискусии 
в класа по проблеми от общ интерес, рутинност в поведението, акцент 
върху ефективността, учениците не се стимулират за индивидуални 
инициативи и креативност, а се стимулира конформизма, девизът е 
"умения и дисциплина". 

2. "Свободен дух" (Free spir i t style). Учителят се стреми да е 
приятел с учениците, а не да е властна фигура, учениците имат 
правото да определят правила и да вземат решения без ръководство, 
урокът има свободна структура, учениците, а не учителят определят 
неговите цели. Това е един силно нереалистичен стил. Той се харесва 
на учениците, но такъв учител изглежда неорганизиран и неподгот-
вен. 

3. "Балансиран" (Balanced style): комбинация от двата други 
стила, най-производителен, целта на учителя е да установи лимити и 
да съобщи ясно очакванията си към децата, да създаде организирана 
окръжаваща класна среда. Дисциплината е основата на взаимоотно-
шенията - ясни правила и свързани с тях последствия. Този стил е 
съсредоточен върху учениците, но признава, чете се нуждаят от ръко-
водни принципи. Акцентът е върху съзнателността и отговорността. 
Предоставя се достатъчно свобода, за да е ученикът оценен и акти-
вен. 

ROLLINS, THOMAS, MACCOBY, POURTIOS, DESMET. Подхо-
дът на Rollins & Thomas (1979). Maccoby (1980). Pourtios & Desmet 
(1989) се разгръща около две основни измерения на учителското 
въздействие. 

Първото е разрешение - принуда. Основните индикатори на 
тази дименсия са принудата, заповедите и ограниченията, които се 
налагат от учителите на учениците, отговорностите, които се предават 
на тях. строгостта, с която се налагат нормите, маниерите, чрез които 
детският живот се свързва с учителската власт. Второто е любов -
враждебност. Свързва се с ангажиментите на учителите за бъдещето 
на учениците; отговорността за тяхното настояще - начин на живот; 
времето, което им се отделя; съвместните дейности; емоционалността 
и ентусиазма, с която участват в живота на детето. 

(принуда) 

(враждебност) (люШПГ) 

("разрешение") 

BAUMRIND. Посочва 5 стила: 
(1). авторитетен (authoritative), 
(2). авторитарен (authoritarian), 
(3). снизходителен (indulgent), 
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(4). пермисивен, разрешаващ (permissive) 
(5). смесен (mixed) 

Основните критерии са два: контрол на учениците (наличие на 
правила, реализиране на правилата, прилагане на наказания, отразя-
ване на ученическите мнения) и въвличане (грижа за учениците, при-
вързаност към учениците, изразяване на високи очаквания към учени-
ците, поощряване на ученическата независимост). 

BAUMRIND & REUCHLIN. Baumrind и Reuchlin (1972) развиват 
идеята си за стиловете, свързана с две основни оси: авторитаризъм 
и либерализъм, и любов и враждебност. 

Разглеждат се следните модели на поведение (стилове) на 
учителя. 

(авторитаризъм^) 
Авторитарен Авторитетен 

Свраждейност) (лшЬов ) 

"Ненамеса1' Разрешаващ 

(либерализъм) 

"Авторитетен контрол" (контрол и поддръжка на детето) 
- съчетание на учителски контрол, индуктивна техника и безусловна 
поддръжка на желанието на детето да е самостоятелно и независи-
мо. Нежност, доброта и разбиране, внимание, доброжелателност, 
много общуване, контрол и изискване за осъзнатост на поведението. 
Основно се свързва с деца от тип А, по класификацията на Baumrind 
- социално развити, зрели, с полезни навици: високо ниво на незави-
симост, зрелост, увереност в себе си, активност, сдържаност, любо-
знателност, дружелюбие и умение за ориентация в обстановката. 
Авторитетният контрол характеризира учители, които имат подчерта-
но рационална нагласа. Те окуражават детето чрез вербални средст-
ва, но също така дават границите на разумното, необходимото пове-
дение; те фиксират нормите и средствата за респектиране; в същото 
време стимулират детето към независимост; основно място във въз-
питанието заема идеята за инфантилността, респективно съзрява-
нето и свързаните с това права и задължения, особено свързаните 
със свободата на избора. Една разновидност на този стил, се нарича 
"хармонично поведение" - разликата е в контрола, който се прилага 
много рядко. 

Авторитарен стил, "диктат" (контрол над детето и слаба 
поддръжка) - систематично потискане на инициативата и личното 
достойнство на децата чрез заповед, заплаха, авторитарност, набляга-
не на строгостта и наказанието, по-малка топлота, съчувствие и 
разбиране, по-рядко общуване с децата. Твърд контрол, насилие, не 
подбуждат децата да изразяват свое собствено мнение. Основно се 
свързва с деца от тип В - недостатъчно уверени в себе си - затворени 
и недоверчиви. Авторитарният стил е характерен за учители, които 
принципно са привързани към идеята за контрола и моделират отно-
шенията си с детето през призмата на неизменни принципи и 
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правила, които не подлежат на дискусия: респект към авторитета, 
властта, традицията, труда, реда, послушанието и подчинението на 
възпитателите (родители, учители). 

Разрешаващ стил, "нонконформизъм" (слаб контрол, 
поддръжка на детето) е свойствен за учители, непризнаващи традици-
онните разбирания за възпитание, а следващи свободното раз-ви-тие 
на децата, които акцентират на избора от страна на детето, върху 
свободата, импулсивността на детето, те наказват малко, страхувайки 
се, че по този начин ограничават детската свобода. 

"Ненамеса" (слаб контрол, слаба поддръжка на детето) -
твърде рано се счита, че детето е зряло да е независимо. Пасивност 
на учителите. Два свята. Резултат е най-често индивидуализъм и его-
изъм. 

Baumrind посочва и извращения на стиловете на мениджмънт 
на класа : 

"Снизходителност" - невзискателност, неорганизираност, 
лош бит, не поощряват децата, рядко и вяло правят забележки, не 
възпитават независимост и самоувереност на детето. Основно се 
свързва с деца тип С - социално недоразвити, неуверени в себе си, 
не проявяват любознателност, не се сдържат. 

"Протекция"- учителите осигуряват и удовлетворяват всички-
потребности на детето, премахват всичките му грижи, усилия, труд-
ности, като ги приемат върху себе си. Резултатът много често е липса 
на самостоятелност, инициатива, "деспотизъм отдолу". 

WERY. Подобна е концепцията на A.Wery [291], според когото 
детето расте в специфичен климат, определян от биполярността авто-
ритаризъм-либерализъм. 

1. Авторитарен климат. В него доминиратзаповедите, средата 
е предпазваща, но лишаваща детето от инициатива. То прави само 
това, което групата очаква от него. Липсва истинска свобода. Липсва 
и съзнание за насоката на учителските цели и те се приемат като 
чужди, а не като свои. 

2. Либерален климат. В него доминира свободата. Често 
сигурността е застрашена. Детето разполага с автономия и често 
липсва достатъчно ръководство от учителите. Често се получава 
закъсняла реакция и се случва тя да е фатална. 

SHEFER. Shefer (1959) описва поведението на учителите по 
два важни признака: неприемане-разположение и търпимост -
сдържане. 

Разглеждат се няколко учителски стила: (модели на поведение): 
Модел «разположение (топлота, любов)». Учителите 

считат, че учениците притежават много положителни качества, радват 
се на общуването с тях, приемат ги такива, каквито са. 

Модел «сдържане (контрол)». Строги учители предписват 
на учениците множество забрани, държат ги в непрекъснат контрол 
установяват задължителни норми на поведение. Децата се наказват 
незадължително, рядко и не много строго. Детето обикновено се 
подчинява и не дава повод за наказание. В предучилищна възраст 
забраняват шумните игри, изискват опрятност, послушание, забра-
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няват агресивно поведение. В началните класове изискват сдър-
жано поведение, добри учебни резултати, етикет, спазване на чистота. 

Модел «снизходителност» - малко забележки на несдържа-
ните деца, не се забраняват шумните игри, малко ги е грижа за чисто-
тата и послушанието, неограничена свобода в игрите, естественото 
проявление на агресивността. 

От своя страна учителите са също няколко типа: 
Приемащи: обичат децата, сърдечни, възнаграждаващи. Ре-

зултат от възпитанието - деца с приятелско поведение, мисъл задру-
гите, сътрудничещи но и несамостоятелни, тревожни, със силно 
развито чувство за вина, с хомосексуални нагласи. 

Отхвърлящи: критични, враждебни. Резултат от възпитанието 
-деца с: негативно поведение, агресивни, невротични, шизофренични, 
с лоша успеваемост. 

Ограничаващи. Резултат от възпитанието - деца: враждебни, 
носещи неприятности извън къщи, с противообществени прояви. 

Толерантни. Резултат от възпитанието-деца: буйни, неконтро-
лирани, носещи неприятности в къщи. 

Като най-добър вариант на учителско отношение към децата 
се приемат, н. "демократиченнадзор"(J. Elder). Стратегията включ-
ва спазването на два принципа: детето дава приноса си при обсъж-
дане на засягащите го въпроси и само взема решение, което се одо-
брява от учителите; очертаване на приемливите граници на решенията 
от учителите (медианен модел на възпитание). 

KELLERHALS & MONTANDON. Анализът, направен от Jean 
Kellerhals & Cleopatra Montandon [204] показва, че може да се откроят 
три стила, условно наречени майчински ("maternaliste"), уставен 
("statutaire") и договорен ("contractualiste"). Техните характеристики 
са следните: 

Уставен - доминиране на ценностите на акомодацията (пос-
лушание, конформност), колективен контрол от страна на учителите, 
силно диференцирани възпитателни роли, голяма дистанция учители-
деца, резервираност към останалите агенти на социализацията. 

Майчински - близък до уставния с приоритета на акомодация-
та, директния контрол, силната диференциация на ролите и със 
затвореността си към външните фактори. Различава се по много сил-
ната поддръжка на децата. 

Договорен - практически е противоположен на първия. Прио-
ритет на автономията, оттехниките на контрол доминира мотивацията, 
отношението и емпатията. Възпитателните роли са малко 
диференцирани и класът е отворено към външния свят. 

WOLFGANG & GLICKMAN. Стиловете сатри: 
Неинтервенционалист. Предполага, че детето има вътрешен 

двигател, който трябва да намери изражение в реалния свят. Такива 
теории са транзакционният анализ и системата на Gordon (1974) за 
тренинг на учителя в ефективност. 

Интервенционалист. В противоположност е интервенциона-
листът, смятащ, че външната обкръжаваща среда формира разви-
тието. Традиционната модификация на поведението е теоретичната 
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основа. Теорията на Canter (1992) за асертивна (себеутвърждаваща) 
дисциплина е пример за такава интервенционистка идеология. 

Интеракционалист. Заема междинно положение. И индивидът 
изменя средата, както и средата формира индивида. Такива са 
теориите за развитието на Alfred Adler, Rudolf Dreikurs и Wiliam Glass-
er. Такива са също и теориите за съвместна (кооперативна) дисцип-
лина на Albert (1989) и разумна дисциплина Gathercoal (1990). 

Стиловете се диагностицират в четири области: (1). Психоло-
гическа обкръжаваща среда: ученически взаимодействия, уважение, 
отношение към учебните достижения, отговорност и само-дисциплина 
и творчески потенциал. (2). Мениджмънт на обучението: очаквания 
относно обучението, отношение към темите и материалите за обуче-
ние, приспособяващо се поведение и организация на учебното време. 
(3). Комуникация: нагласите относно обезпечаването на устна под-
дръжка, обратна връзка с учениците и ръководство. (4). Регулиране 
на структурата на класната стая: домашна работа и правила и послед-
ствия. [217] 

BROPHY. Jere Brophy (1983) посочва 3 ориентации при менидж-
мънт на класа. 

Бихевиористична - стимулира, сключва договори, привлича 
вниманието и укрепва желател-ното поведение. 

К о г н и т и в н а - обсъжда познавателните проблеми индивидуал-
но, учи, инструктира, опознава лично учениците. 

Хуманистична (Аз-концепция/личностно регулиране) - учите-
лят поощрява учениците, засилва чувството за собствено достойн-
ство, привлича вниманието им към успеха, подобрява взаимо-
отношенията на връстниците и т.н. 

ARONFREED & SMITH. Douglas Smith разработва концептуален 
модел на базата на теорията на Aronfreed за учителя като социали-
зационен агент с дименсии индукция - сензитизация. [266] 

Индуктивен стил. Ориентация към вътрешен контрол над 
детското поведение. Подчертава ролята на детето в поведенческата 
ситуация и използва методи, които облекчават развитието на само-
управлението на поведението. Социализационният агент (родител 
или учител) стимулира детето да поема отговорност за поведението 
си и за самооценка на уместността на поведението; стимулира се 
интернализирането на причините за безпокойство; желателното по-
ведение се награждава (+), а нерелевантното се игнорира (0); засилва 
идентификацията с агента и моделирането на поведението; фокусира 
на ролята на детето и отговорността му в поведенческата ситуация; 
акцент на оценъчното управление на поведението; обяснения на 
стандартите и ролите на детето; ориентация към самоконтрол; фокус 
върху детето (намерения, решения); никакво наказание, когато детето 
поеме инициатива за корекция на поведението си. По този начин 
детето постепенно развива набор от вътрешни стандарти за пове-
дение и става способно да решава поведенчески дилеми. Детето ще 
демонстрира съответно поведение ако напълно е запознато със 
ситуацията, затова трябва да получи максимално информация, а 
самото ръководство да е ясно и точно, както го описва Brophy. 
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Методи: отказ на обич (привързаност) чрез игнориране на 
поведение или изражение на разочарование, при условие, че 
привързаността се възстановява след като детето е оценило и попра-
вило поведението си; изискване детето да обясни поведението си; 
компенсация за поведение; окуражаване на детето, да определи 
своето нарушение и да започне да се поправя; описание на послед-
ствията от действията на детето; предложение за действие на детето; 
уведомяване на детето за определени аспекти на поведението, които 
биха били недопустими за социализационния агент; награждаване 
на желателното и игнориране на нежелателното поведение всеки път, 
когато е възможно. 

Сензитизивният стил. Ориентация към външен контрол над 
детското поведение; фокус върху ролята на наказващия възрастен. 
Подчертава определена поведенческа ситуация и прави детето 
"чувствително" към нея с методи, съсредоточени на външния риск от 
наказание. Развитие на чувствителност към външни наказания - детето 
се учи да се страхува от външните последици от "лошо" поведение и 
да се стреми към "добро" поведение. Желателното поведение се игно-
рира (0), а нерелевантното поведение се наказва (-); коригираното 
поведение не се забелязва. Акцент върху конкретната ситуация и 
предотвратяването на наказанието, действие и малко думи; ориента-
ция към непосредствено и незабавно наказание. Детето получава 
малко информация защо поведението е добро или лошо и затова 
обикновено има трудности в развитието на стандарти и поемането 
на отговорност за действие в нестандартна ситуация, тъй като тя не 
принадлежи на него, а на социализационния агент. Детето се чувства 
зависимо, а не автономно. Целта на наказанието е да се направят 
последиците толкова неприятни, че детето да избягва в бъдеще 
подобни ситуации. 

Методи: физическо наказание; навикване, мъмрене; съобще-
ние, че неговото поведение е лошо или няма смисъл; оскърбление; 
унижение; заплаха; поставяне в неудобно положение; критика, осо-
бено на личностно ниво. 

С течение на времето се засилва отчуждението на детето от 
агента. 

PHELPS. Patricia Phelps (1991) пише, че има три типа ориен-
тации, които са архаични и са варианти на авторитарния стил на 
управление. 

1. Тип "динозавър" : считат, че мениджмънтът на класа е въп-
рос на овладяване, на власт и авторитет. Склонни са към наказания, 
в т.ч. и физически. 

2. Тип "платноходка" : учители, отдадени на своя предмет; 
малко или изобщо не мислещи за мениджмънт на класа; носещи се 
по течението, не виждащи проблемите. 

3. Тип "детска играчка": считат, че децата трябва силно да се 
обичат и че това трябва да се демонстрира; елементарни учители, 
управляващи учениците с ласки и нежни етикети. [242] 

Тя определя като най-правилен типът S.T.A.R. (Super Teachers 
Achieve Results) - ориентация за достигане до най-високи учителски 
резултати - учител, който познава и прилага разнообразни принципи 
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и методи за мениджмънт на класа. Това е целта на обучението в 
университета и в първите години на практика. 

Развитието на S.T.A.R. - ориентация у учителите изисква 
няколко условия: 

1. Разбиране на целите на ефективното управление. То не тряб-
ва да се свързва с високи оценки на учениците, нито да се определя 
ат здравия смисъл, а по-скоро да създава климат, в който обучението 
да е пълноценно и продуктивно. 

2. Осъзнаване на отношението между поведението на учителя 
и на учениците. Още Kouniri (1970) показва, че влиянието на 
учителското поведение е вълнообразно - учениците наблюдават как 
учителят се отнася към другите ученици и го възприемат като 
отношение и към себе си. Също така, добрият учител-мениджър е 
наясно, че голяма част от лошото поведение на учениците е 
провокирано от него самия. Тогава той се стреми да коригира своето 
поведение. 

3. Идентифициране на тези променливи, които са в обсега на 
техния контрол. Не всички възможни променливи в класната стая са 
възможни за контролиране или поне не едновременно. Тези про-
менливи са в три измерения: 

Познавателни променливи: те са по-скоро свързани с ученичес-
кото познание - предварителната подготовка на материали, оборуд-
ване и пр. намалява възможностите за разсейване и поведенчески 
нарушения; бързото начало наурока; добрата дисциплина; спазването 
на определени правила; тишината; профилактиката на дисциплината 
и пр. 

Емоционални променливи: ентусиазъм при обучението; 
поддържане на положителни отношения; уважение и общителност и 
пр. 

Психомоторни променливи: усъвършенстване на физическата 
среда; достъпност на учебните материали и апаратура; движение на 
учениците и учителя; зрителен контакт (поне еднократно с всеки 
ученик в рамките на всеки час); вокални въздействия; разнообразни 
невербални техники, [lb.] 

2.5. ПРОБЛЕМИ В МЕНИДЖМЪНТА НА КЛАСА 

МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА И УЧИТЕЛСКИ СТРЕС. Стресът и тре-
вожността на учителите е един от най-важните проблеми на 
учителската професия. Още през 1933 г. Hicks съобщава, че 17 % от 
учителите са необикновено възбудени и още 10 % преживяват нервни 
сривове. През 1936 Peck регистрира тревожност при 37 % от 
учителите. През 1952, Travers, Rabinowitz и Nemovicherустано-вяват, 
че нивото на тревожност на всеки учител е почти постоянна величина. 
Други изследвания установяват намаляване на тревожността с 
увеличаване на опита. 

Основните източници на напрежение са дисциплината; удов-
летворяването на потребностите на учениците; отношенията с 
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ученици, родители и директори; планирането на уроците; разру-
шително поведение и насилие, ученическа апатия; негативни нагласи; 
неуместно (неадекватно) поведение [185]. При по-нови изследвания 
към тях се прибавят и подготовката на учебни материали и 
мениджмънта на класа. [229] 

МЕНИДЖЪРСКИ ПРОБЛЕМИ. Изследване на William Baker, 
Michael Lang and Anton Lawson c учители - идентификация на най-
важните проблеми в областта на мениджмънта на класа, които те 
срещат в хода на работата си [119]. 

Като такива най-важни проблеми са посочени: трудно се контро-
лират 6-8 различни групи; недостиг на време в урока; недостатъчно 
време между уроците; учители, не желаещи да излязат извън текста 
на учебника; твърде много ученици; твърде малко място; твърде много 
прекъсвания; твърде много шум; физическата среда в класната стая 
не са оптимални за взаимодействията и за реализирането на обучени-
ето; езикова бариера; ученическа незрялост (недобро развитие на 
учебните умения); трудно се задържа волевото внимание; учениците 
не остават в групите; недостатъчно умения за кооперативно обучение; 
учениците не изпълняват указанията; непълна запасеност с материа-
ли; учениците не винаги следват правилата за безопасност; учениците 
играят, а не учат; ученици с различни нива на развитие на учебните 
умения; закъснения или отсъствия на учениците; групите завършват 
по различно време при групова форма на работа; недостатъчно 
наблюдатели или възрастни за контрол; никаква родителска поддръж-
ка; администратори, не познаващи тънкостите на обучението; акцент 
само на четене и писане но не и на науката; никаква финансова под-
дръжка от ръководството; счупени, загубени или откраднати матери-
али; материали, които не са в комплект с учебника. 

РЕШЕНИЯ НА ПРОБЛЕМИТЕ. Като подходящи решения се сочат: 
добра предварителна подготовка на учителя за урока; предварителна 
подготовка на материалите и оборудването; подреждане на маси и 
столове - подредба, благоприятстваща контрола (подкова или U-
форма); планиране на групите, така, че да включват ученици с разно-
образни учебни умения; използване на съученици-наставници (туто-
ри); осигуряване на постоянна обратна връзка; използване на преду-
предителни сигнали за намаляване на шума; започване в началото 
със структурирани въпроси и постепенно намаляване на структури-
раността; предписване на правила и последствия; изменение на 
действията според индивидуалното ниво на учениците; разговори с 
администраторите относно потребностите ; назначаване на 
съученици-наставници на закъсняващите или отсъстващи ученици 
за следучилищна поддръжка; вербуване на помощници за учениците; 
работа със закъсняващи или отсъстващи ученици след училище; 
съхранение на материалите на строго определени места, за да знаят 
учениците къде да ги връщат; изследване на учебните умения и 
навици на учениците; предварително планиране на дейностите; 
групиране по способности (смесено); връзка с родителите чрез писма; 
обучение в правила за безопасност; формулиране на очаквани 
проблеми. 
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2.6. КАЧЕСТВА НА УЧИТЕЛЯ КАТО МЕНИДЖЪР НА 
КЛАСА 

ТЕЙЛЪР. Ф.Тейлър посочва следната съвкупност от качества: 
(1). ум; (2). образование; (3). опит; (4). такт; (5). енергия; (6). съобрази-
телност; (7). честност; (8). здрав смисъл; (9). здраве [3]. 

ФАЙОЛ. Аналогично при А.Файол'. (1). Здраве и физическа из-
дръжливост. (2). Ум и умствена работоспособност. (3). Нравствени 
качества: съзнателна, твърда упорита воля; активност, енергия и 
смелост; мъжество, отговорност, чувство за дълг, грижа за общия 
интерес. (4). Значителна обща култура. (5). Административна нагласа. 
(6). Обща култура в конкретния сектор. (7). Възможно най-дълбока 
компетентност в професията си [7]. 

ЛАДАНОВ. И.Д. Ладанов посочва няколко роли на мениджъра: 
1. "Мениджър -управляващ" . Традиционна роля, базираща 

се на формалните му пълномощия. Трябва да е честен, верен на 
думата си, правдив и безкористен; с висока професионална подго-
товка, да владее деловото общуване, ораторско майсторство, да е 
консултант и психолог. 

2. " М е н и д ж ъ р - д и п л о м а т " . Той постоянно води преговори, 
влиза в контакти, изработва съвместни решения. Това изисква 
определени дипломатически способности. 

3. "Мениджър-лидер" . Лидерството и ръководството са взаи-
модопълващи се, но не съвпадащи компоненти. Лидерството е 
качество на личността, въздействаща на поведението на хората 
посредством своето влияние. Ръководството е длъжностно пълномо-
щие, при което въздействието на подчинените е посредством фор-
мална власт. 

4. "Мениджър-възпитател" . Въздействие върху моралната 
страна на живота на подчинените. 

5. "Мениджър-иноватор" . Мениджърът трябва да е в крак с 
времето и дори да го изпреварва. 

6. " М е н и д ж ъ р - л и ч н о с т " . Човешките черти на мениджъра 
влияят положително или отрицателно на изпълнението на служебните 
му задължения. [85] 

GIZELLY. Edwin Gizelly е автор на Скала на характеристиките 
на учителя като мениджър. Тя включва три категории характеристики. 
Сред тях най-важни са професионалните навици със среден индекс 
66: авторитарни наклонности, ниво на образование, инициативност; 
следвани от мотивиращите фактори - 45: професионални 
достижения, самореализация, отсъствие на потребности от защита, 
отсъствие на финансова зависимост, желание за власт; и личностните 
характеристики - 35: самоуве-реност, решителност, свързаност със 
средата (познаване на особеностите й), зрелост, физически навици. 

ФИЛДЕР. Според Фред Филдер, проницателният и психологи-
чески отдалечен от подчинените си ръководител има повече шансове 
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за успех, отколкото неговата противоположност, тъй като е по-обекти-
вен в преценките си. 

УЧИТЕЛЯТ КАТО ЛИДЕР. Една от традиционните теми при 
обсъждането на качествата на учителя - мениджър на класа е лидер-
ството му. Учителите със силна лидерска нагласа изпитват личностно 
и професионално удовлетворение, намалява чувството за изолация, 
нараства усещането за съдействие. 

ОБЛАСТИ НА УЧИТЕЛСКО ЛИДЕРСТВО. Roland Barth в 
изследване определя 10 области: подбор на учебници и учебни 
материали; формиране на курикулума; регулиране на стандартите 
за ученическо поведение; решение за изпращане на ученици в 
специални класове (занятия); разработ-ване на програми за развитие 
на щата и за обучение; регулиране на кариерата; решение на проб-
леми с училищния бюджет; оценяване на работата на учителя; селек-
ция на нови учители; селекция на нови администратори. [122] 

ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА. Има няколко 
принципа от литературата за лидерството, която може да увеличи 
способността на учителя за мениджмънт на класа (Kouzes, Posner 
1987). (1). Учителят не трябва да забравя, че е модел за съответст-
ващо поведение. (2). Учителят трябва да се стреми да постави всеки 
ден в центъра на вниманието си един ученик и да се стреми да види 
положителните и отрицателните им качества. (3). Подкрепяне на 
чувството за собствено достойнство и положителните промени на 
определени ученици. [242] 

2.7. МЛАДИТЕ УЧИТЕЛИ И МЕНИДЖМЪНТА НА КЛАСА 

Един от най-трудните проблеми в работата на младите учители 
е мениджмънтът на класа. Ако тази страна на учителския труд не се 
овладее пълноценно, то всичките им усилия могат да претърпят 
неуспех. Много иначе добри преподаватели напускат професията 
поради неспособността си да управляват ефективно класа. Почти 
21% от всички нови учители напускат професията след 3 години. От 
всички нови учители в средното училище, 30% напускат работа през 
първите 5 години. [292] 

РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТА КАТО УЧИТЕЛ. Ролевага идентичност 
на бъдещия учител (в това число и мениджърската) се формира в 
университетската програма, но зависи силно от преподавателите, 
които имат специфична педагогическа и житейска философия. Тя 
зависи също от семейството, от личния житейски опит, както и от 
образците за подражание (учители), които ученикът е възприел от 
училище. [234] 

На формирането на учителя влияе стилът на неговите препо-
даватели. Той трябва да е сътрудничещ, за да се формират подобни 
нагласи у ученика за бъдещата му работа. [273] 
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Furlong & Maynard( 1995) идентифицират4 стадия в развитието 
на студента като учител, свързвайки ги с усвояването на различни 
роли. Furlong смята също така, че индивидуалното развитие е още 
по-сложно, предполагащо връщане към вече преминали стадии, 
принудително или по желание на студента. 

1. "Начало на обучението" - усвояване на правила, ритуали, 
шаблони, създаване на авторитет, основна роля - на "модел". 

2. "Контролирано обучение" - развитие на преподавателска 
компетентност, "треньор". 

3. "Усвояване елементите на майсторство" - диагностика на 
проблеми в обучението, "критичен приятел, съветник". 

4. "Автономно практикуване на професията" - изследване на 
условията за обучение, "изследовател". 

НАСТАВНИЦИ. Многочислени изследвания показват възловата 
роля на наставника (тутор, ментор) в развитието на студента като 
учител. Неговата отзивчивост на индивидуалните потребности на сту-
дентите се счита за главна детерминанта на ученическата и студентс-
ката ефективност. Предлага се специална подготовка на наставни-
ците, за да се подготвят за сложните им функции. [158] 

Много е писано за ценността на наставничеството като част от 
обучението на новака. Наставникът може да служи като модел за 
професионално развитие. Участието в една такава програма е полезно 
не само за новака, но и за наставника. [301] 

ФОРМИРАЩО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СРЕДА. 
Много изследвания на професионалното развитие на младите учители 
установяват, че то не е лесно. Преходът от университета към профе-
сионалната практика често е тревожен, защото няма постепенността, 
характерна за други професии. Още от първия ден натоварването е 
пълно. 

Най-силен е стресът при най-талантливите млади учители 
(Gonzales, Sosa, 1993). Около 40 % напускат професията през първите 
2 години. Сред причините затова най-често се сочат организационни 
фактори на училищната среда. Това са изолация и самотност, дисцип-
лина и мениджмънт на класа, конфликт с колеги, недостатъчно раз-
биране на ученическите потребности и интереси, труднос-тите в 
организацията на обучението и недостига на свободно време. 

ПРОБЛЕМИ НА МЛАДИЯ УЧИТЕЛ. В Модела на Fessler на 
циклите на кариерата (1992) се утвърждава, че учителската кариера 
се развива в отговор на тези организационни фактори. Положителната 
и благосклонна среда подкрепя, награждава и поощрява учителите. 
Особено важно е мястото на училищната администрация в това 
отношение. Тя трябва да стимулира индивидуалните потреб-ности 
на младите учители и да обезпечи психически климат, който поддържа 
положителен ръст. [121] 

Обособени са 6 основни проблемни области. 
1. ИЗОЛАЦИЯ И САМОТНОСТ. Въпреки, че в училище е пълно с 

хора-учители, ученици, персонал, младите учители често се чувстват 
самотни. В това ново общество групите са вече формирани и културата 
и историята на училището още не са им известни. 
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Стратегии на младите учители. Те трябва да се стремят 
да контактуват повече и по-често с колегите си по различни поводи. 
Това може да е пряк и виртуален контакт (Интернет). Да се включват 
в различни училищни комитети и работни групи, често да се срещат 
по своя инициатива с директора и да споделят своите проблеми. 

Стратегии на училищното ръководство. Да се 
организират срещи с младите, на които те да се запознават с учи-
лищната култура - от визия за мисията на училището до практически 
въпроси. Да стимулират контактите с по-възрастните колеги. Да 
посготвят програма за вграждането на новия колега. Да организират 
ежемесечни срещи с младите колеги по повод на техните проблеми. 

2. МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА И ДИСЦИПЛИНА. Твърде много 
са проблемите, които среща младият учител в тази сфера (Brock, 
Grady 1998). Най-често той не е в състояние да оцени значимостта 
на ставащото в класа. 

Стратегии на младите учители. Да се запознаят с 
училищната практика в областта на дисциплината и да я следват. Да 
съставят система от правила за поведение в класа (на първо място 
за началото и края на урока) и да я следват от първия ден. Да тренират 
ученическото поведение ежедневно. Да се съсредоточат върху 
трудните случаи - ученици, които често се държат лошо, да се опитат 
да ги разберат и да търсят помощта на колегите при необходимост. 
Да установят контакт с родителите на проблемните ученици и с 
другите учители, които им преподават. 

Стратегии на училищното ръководство. Да квалифици-
рат младите учители по отношение на изготвянето на дисциплинарен 
план и план за мениджмънт на класа. Да обсъждат с тях детайлите 
на тези планове. Да наблюдават всеки млад учител в течение на 
няколко урока, за да му предложат пътища за усъвършенстване. 

3. КОНФЛИКТИ С КОЛЕГИТЕ. Началото на учителската кари-
ера е свързано с чести конфликти с колегите. Това става най-вече на 
експертна основа - по-възрастните колеги подлагат на съмнение 
експертността на младия учител поради липса на опит. 

Стратегии на младите учители. За търсят помощ в трудни 
ситуации, в началото от тях не се очаква да знаят всичко. Да търсят 
съмишленици - винаги може да се намери колега, който мисли като 
тях. Да се избягват личните конфликти с колегите на професионална 
основа. 

Стратегии на училищното ръководство. Обучение и 
помощ на младия учител в разви-тието на умения за сътрудничество 
и работа в екип. Да засилват аргументацията на младите учители в 
защита на техните разбирания. Поощряване на старите учители в 
поддръжката на новите. Създаване на атмосфера на 
непредубеденост към новите учители. 

4. РАЗБИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ МОТИВИ И ИНТЕРЕСИ. Това 
е съществен фактор в развитието на младите учители. За това обаче 
се изисква голям опит - не всички по-възрастни учи-тели са в 
състояние да го правят. Да се разчита само на университетското 
образование не е реално. 

Стратегии на младите учители. Наблюдение на работата 
на други колеги в аналогична учебна среда. Търсене на помощ от 
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други професионалисти в училището. Квалификация. Запознаване 
специално с проблемите и особеностите на децата с отклонения от 
нормата. 

Стратегии на училищното ръководство. Осигуряване на 
време и средства за посещение на други училища, симпозиуми и пр. 
с цел квалификация на младите учители. Поощрение на заниманията 
с деца с особени нужди. 

5. ТРУДНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО. Обра-
зованието е една от областите, в които изискванията са еднакви и 
към новака, и към майстора в работата. Затова и проблемите в това 
отношение са много и сложни. 

Стратегии на младите учители. При назначаване на 
работа да се иска пълна информация за класа и при възможност да 
се избира по-лек вариант. При невъзможност - да се иска допълни-
телна помощ или време. 

Стратегии на училищното ръководство. Да се подбира 
по-лек клас за новия учител. По-чести похвали за неговите усилия. 
Облекчаване на неговите ангажименти. 

6. НЕДОСТИГ НА ВРЕМЕ. Извън преподаването учителят има 
много ангажименти - планиране на уроците, подготовка, оценяване 
и пр. Това добавено и индивидуално време е най-големият проблем 
за повечето млади учители. 

Стратегии на младите учители. Да си пазят урочните 
планове от предните години с цел да се подпомагат при нужда. Да 
пишат забележки след урока на плана. В началото да подхождат по 
точно определена схема (шаблон) докато придобият увереност и 
свобода. Да търсят помощ и идеи от по-опитните учители. Да се 
опитват повече работа да свършат в училище (също преди часовете 
и след тях) и по-малко да оставят за в къщи. 

Стратегии на училищното ръководство. Да се осигури 
информация за срокове, процедури, дисциплина. Да се осигури 
помощта на ефективни учители. Да се стимулира завършеността на 
работата. Да се избягва натоварването на младите учители с допълни-
телни работи, [lb.] 

БАЗОВИ УМЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ. Професионалното разви-
тие на младите учители трябва да бъде построено върху изследо-
вателски учебни стратегии (Freiberg & Driscoll, 2000). Тези умения са 
мост между теория и практика и са средство за създаване на високо-
качествена образователна среда в училище. Тези стратегии може да 
се групират в три категории: организация, обучение и оценка. 

Организационни стратегии. Включват планиране (проекти-
ране на урока), предварителни дейности и мениджмънт на класа. 
Планирането на обучението включва четири компонента: начално 
планиране (визия за урока - проектиране на диалога с учениците); 
проектиране на материали и ресурси за урока; текущо планиране (в 
хода на урока); заключителен анализ (след урока) с изводи за бъде-
щето. Предварителните дейности включват изучаване на особе-
ностите на учениците, средата, училището и пр. Мениджмънтът на 
класа прави възможно ефективното обучение. 
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Учебни стратегии. Те са многообразни: континуумът включва 
стратегии съсредоточени изцяло върху учителя до съсредоточени 
изцяло върху ученика - лекция, демонстрация, беседа, дискусия, 
насочвани упражнения, творчески упражнения, групова работа, 
ролева игра, симулация, моделиране и рефлексивно изследване. 
Младите учители са най-добре запознати и се чувстват най-уверени 
в учител-центрираните учебни стратегии. Те ги предпочитат, особено 
когато са под напрежение. Обикновено трудно и постепенно с времето 
се насочват към ученик-центрираните стратегии. 

Оценъчни стратегии. Ефективните учители могат да оценят 
и резултатите от обучението на ученика, и тяхното собствено 
професионално развитие. И двете оценки са трудни за младите 
учители. Въпреки, че имат теоретична подготовка, те трудно се спра-
вят с практиката на оценяването на ученическите достижения. 
Обикновено подражават на своите учители, спомняйки си практиката 
си като ученици. По-лесно се справят с устните изпитвания и стан-
дартизиращите методи - тестове. Трудно възприемат портфолиото. 
Самооценката им като учители също е трудна. Информацията за нея 
идва по различни канали - от обратната връзка с учениците до 
анализите на директора. [173] 

НЕДОСТАТЪЦИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ЗНАНИЕ НА МЛАДИ-
ТЕ УЧИТЕЛИ. В модела на обучението на Shulman (1987), една от 
сферата на знания е педагогическото знание, което се формира в 
учителя в течение на неговото обучение и практика. То е връзка между 
знанието за предмета, за учениците и за процеса на обучение. 
Особености при младите учители: (1) подчертаване повече на 
фактическото знание, отколкото на разбирането на концепции; (2) 
недостатъчна центрираност върху главните идеи, съдържащи се в 
темата; (3) прекалена зависимост от учебници и ръководства; (4) 
недостатъчно точна диагностична оценка на обучението и неправилна 
представа за учениците ; (5) неспособност за използване на 
нефронтални методи на обучение. [239] 

ВЪВЕЖДАЩИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДИ УЧИТЕЛИ. Провеждат 
се преди започване на новата учебна година с младите учители. Цели 
да ги запознае с особеностите на училището, района и класа и да им 
помогне да си изработят педагогическа визия. Много важна част от 
нея е мениджмънтът на класа. Обикновено е семинар в 4-5 дни. 

В щата Аризона на САЩ действа такава програма, в която са 
обхванати около 6000 учители годишно, разделени в 5 категории: 
новак (novice), напреднал новак (advanced beginner), компетентен 
учител (competent teacher), опитен учител (proficient teacher) и експерт 
(expert). Програмите за новаци траят няколко дни в началото на 
новата учебна година и включват: (1). Екскурзия с автобус в района 
на училището за да се запознаят с историята и културата на района. 
(2). Демонстрация на класните стаи и семинар по мениджмънт на 
класа с учители-експерти. (3). SPA (Special Professional Assistance) -
ден на ментора (наставника) - наблюдение на работата на новака и 
обсъждане. (4). Тържествена вечеря на новаците с експертите, с 
връчване на специален сертификат за завършен курс. 

78 



В щата Луизиана на САЩ, освен подобната структура на 4-5 
дневния курс включва формирането на групи от новаци и наставници 
- експерти, които ежемесечно провеждат семинари по определени 
теми. [298] 

ПРОБЛЕМИ НА МЛАДИТЕ УЧИТЕЛИ С МЕНИДЖМЪНТА НА 
КЛАСА. Изследване на Frank Merrett и Kevin Wheldall [224], за 
проблемите, които срещат учителите в мениджмънта на класа. 
Огромното болшинство от учителите считат, че тези умения са от 
първостепенна важност за тях. Почти s от тях са недоволни от подго-
товката си в университета в това отношение. Препоръчват усъвър-
шенстване на подготовката и включване в квалификационни курсове. 
Това се счита за прагматично и изгодно, тъй като намалява напреже-
нието в професията. Подобни данни привежда и Hart (1987): про-
центът на безпокойство сред учителите е около 80%. 

Основните проблеми са контролът, дисциплината, мотивира-
нето, отклика на детските интереси. Сред формите на поведение на 
учениците, които предизвикват най-много напрежение са: недоста-
тъчна мотивация (вкп. апатия, летаргия, отказ от обучение) - 26 %; 
ненавременно говорене - 19 %; лоши маниери, грубост - 15 %; 
невнимание - 12 %; недостатъчна концентрация - 10 %; непокорство 
- 8 %; пречене на други ученици - 5 %; шум - 4 %. 

РАЗЛИЧИЯ В СТИЛОВЕТЕ НА МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА 
ПРИ МЛАДИТЕ И ОПИТНИ УЧИТЕЛИ. Теоретичната структура е на 
Wolfgang и Glickman. Стиловете на мениджмънта на класа са три: 
неинтервенционалист; интервенционалист; интеракционалист. 

На оценка подлежат четири области: (1). Психологическа 
обкръжаваща среда (2). Мениджмънт на обучението (3). Комуникация 
(4). Регулиране на структурата на класната стая. 

Младите учители показват значими различия от опитните по 
първите три показателя. При "психо-логическа обкръжаваща среда" 
при опитните учители доминира интервенционалистката наг-ласа. При 
"мениджмънт на обучението" и "комуникация" при младите доминира 
интервенциона-лист-ката нагласа. При четвъртия показател различия 
няма. 

Неопитните учители имат нереалистични очаквания относно 
ефективния мениджмънт на класа. Това са очакванията, че учители 
и ученици имат едни и същи цели и също така извънредно силно 
вярват в учителския контрол и външното управление на учениците. 
Тоест, те не познават учениците и не им се доверяват, предпочитайки 
да действат сами. [217] 

МЛАДИЯТ УЧИТЕЛ КАТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛ. Изследванията на 
изследователската практика в ежедневието на учителите (т.н. action-
research) имат дълга и богата история. 

Рефлексивният учител е в състояние да дефинира непрекъс-
нато учебни проблеми и да ги решава според нуждите на класа. Той 
чете теоретична и приложна образователна литература, включително 
и научни съобщения на други учители и работи съвместно с колегите 
си. При изследванията на своя клас той прилага преди всички 
практически, ефективни, качествени методи, препоръчани от други 
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изследователи-учители. Учителят се учи от и заедно с учениците и ги 
привлича в изследователския процес, като е в състояние да променя 
изследователките въпроси в хода на изследването. Учителят прео-
долява трудности , произтичащи от двете роли на учител и 
изследовател, балансира ги. Той излага публично резултатите от 
изследването (пише публикация), използвайки повествователен стил, 
който включва фигуративен език и устни и визуални илюстрации. 

Във всеки от тези елементи, младият учител изпитва трудности. 

КОНСУЛТИРАНЕ НА МЛАДИТЕ УЧИТЕЛИ. Младите учители 
често възприемат проблемите на мениджмънта на класа като 
първични. Това е плодотворна област за консултации. Въпреки, че 
новаците се нуждаят от поддръжка и ръководство от по-опитни колеги, 
тази поддръжка рядко се получава [217]. Изследванията в тази област 
показват, че болшинството консултации (57%) са относно индиви-
дуални дисциплинарни проблеми, и само 18% са относно общите 
процедури на мениджмънт на класа (Stickel , 1991). 

Като пример за мениджмънтски съвети за младите учители 
може да се приведе опитът на Gino Sangiuliano'. 

1. Никакви награди! - не се опитвайте да подкупвате учениците 
с награди. Това само ги обучава на повадание, провокирощо подкупа. 

2. „Вие сте шефа!" - винаги се доверявайте на своето собствено 
виждане и правете това, което сматате, че е необходимо да се прави. 

3. Давайте обяснения на класа. Обяснете им защо сте закъсне-
ли, защо не сте в настроение и пр. Това ще удовлетвори тяхното любо-
питство и ще допринесе за взаимното доверие. 

4. Запалете "ученика" във всяко дете. Заразете го със своя 
работен и познавателен ентусиазъм. 

5. Ценете мнението на класа и не го подменяйте. Дайте им 
възможност да вземат решения, когато това има значение за тях. 

6. Опитайте се да разберете всяко дете - какво му е приятно, 
неприятно, хоби, семейство. 

7. Учете децата, стремете се да поддържате процеса, а не се 
стремете към крайния резултат. 

8. Поддържайте учениците. Вие сте техен защитник. Демонстри-
райте им, че сте на тяхна страна и никога не ги предавайте. 

9. Уважавайте децата, за да ви уважават и те. 
10. Съмнявайте се в себе си. Самооценявайте се критично. 

Обяснявайте си защо нещо става, а друго - не. 
11. Хвалете децата по всеки повод. Те обичат похвалите. 
12. Открийте своята душа и сърце за детските различия. 
13. Преговаряйте. Когато възникнат проблеми, разговаряйте 

с децата. Следвайте системата "давай и пази". 
14. Не забравяйте, че сте модел за академично и социално 

поведение. 
15. Живейте, любете, учете се. Наслаждавайте се на времето, 

което прекарвате с класа си. 
16. Дръжте учениците заинтересовани от Вас. Не ги губете. 
17. Шегувайте се. Развийте чувството за хумор у вас и децата. 

Хуморът има удивителна власт. 
18. Бъдете инициатори на действието. Не губете инициативата. 
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19. Помагайте на учениците - пряко или чрез съучениците им. 
20. Упорито се трудете всеки ден. 
21. Всеки случай трябва дя завърши по някакъв начин, да има 

край. Децата го очакват. 
22. Очаквайте неочакваното. Никога не вярвайте особено на 

график или на план. 
23. Ако Вие сте възбудени, вероятно и учениците също са 

възбудени. 
24. Създавайте в клас среда от семеен тип. За някои ученици 

класът е най-близката среда. 
25. Намерете детето във Вас! Играйте, забавлявайте се. Участ-

вайте в игрите, седете с децата, закусвайте с тях, разговаряйте. 
26. Анализирайте ситуациите. Важно е да изслушате и двете 

страни. 
27. За да преподавате успешно, Вие трябва да контролирате 

класа. Ако се опитате да преподавате без контрол, то качеството на 
обучението ще страда. Това не означава, че трябва да действате като 
диктатор. 

28. За да получите истинско уважение от учениците, Вие трябва 
да ги уважавате. Това не означава, че трябва да приемате нежелател-
ните коментари в класната стая и също така, не означава, че можете 
да управлявате класа си без някои последствия. 

29. За да има дисциплина, трябва да има последствия за 
нарушенията. Това не означава, че тези последствия трябва да са 
брутални. Последните предизвикват ненавист. Последствията трябва 
да съответстват на нарушението. Често естественото последствие е 
най-доброто. 

30. За да сте истински представител на властта в класа, има 
мислена линия, която не трябва да преминавате. Това не означава, 
че не може да сте приятел на учениците. 

31. Учителят не може да е винаги справедлив, но трябва да се 
стреми към това. 

32. Положителната атмосфера е по -производителна от 
негативистичната. 

33. Ако реагирате в състояние на гняв и раздразнение, вашето 
съждение или поведение може да е грешно. Учете се да запазвате 
спокойствие пред проблемите. Не вземайте надълбоко отношението 
на учениците. През цялото ученичество техните чувства варират. 

34. Действайте, а не реагирайте. 
35. Дайте възможност за избор на учениците. По този начин ги 

натоварвате с власт да вземат решения. [252] 

2.8. МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА 
ПОДГОТОВКАТА НА УЧИТЕЛЯ 

ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЯ НА УЧИТЕЛЯ. Има три първични 
форми на професионализация, влияещи на формирането на само-
идентичността на учителите. 
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Професионализация в дисциплината, която ще преподава. 
Става основно с избора на специалност и обучението в университета. 

Професионализация в областта на обучението. Става основно 
с подготовката по педагогика, методика и психология. Продължава 
след започване на работа чрез участие в различни курсове и форми 
на квалификация. 

Социализация в специфичната училищна организация. Става 
на конкретно място. Има най-голямо значение за формирането на 
професионалната самоидентичност. Там се идентифицират заложе-
ните екстензивно в университета елементи на професията в конкретна 
училищна култура. 

В идеалния варианттези три елемента са в хармония и взаимно 
се усилват. [200] 

Мениджмънтът на класа е важна област от подготовката на 
учителя - основна и квалификационна, последваща в хода на про-
фесионалното развитие. Това е съществена част и от системата на 
оценка на учителя. Също така, това е и компонент на таксономиите 
на основните знания за педагозите. Някои изследователи дори предла-
гат младите учители да достигнат минимално ниво на компетентност 
в уменията за управление, преди да се развиват в другите области 
на професията (Berliner, 1988). [167] 

ПРОЕКТ Т.Е.А.С.Н. Проектът "Ефективност на учителя в рабо-
тата с класа" е предназначен за обучение на учителите в умения за 
работа с класа. Включва 5 основни теми. 

1. Класове без стрес: създаване и укрепване на чувството за 
собствено достойнство у учениците; осигуряване на ученическо 
сътрудничество ; предизвикване на дългосрочни изменения в 
ученическото поведение. 

2. Мотивиране на учениците: използване ефектите на груповата 
динамика за създаване на среда със стремеж за достижения; усвоя-
ване на методи за преодоляване на ученическата съпротива; поощря-
ване на учениците да действат за своето собствено усъвършенст-
ване. 

3. Стратегии за критическо мислене: подобряване комуника-
цията с учениците "в риск"; усвояване на методи на комуникация, 
които предизвикват положителни отговори; отстраняване на разногла-
сията. 

4. Увеличение на учебното време: създаване на учебна среда, 
която намалява необходимостта от дисциплиниране; подобряване 
на ученическата концентрация; развиване на ученическите навици 
за намаляване на конфронтацията. 

5. Решаване на проблеми: анализ на проблемите в класа; 
определяне на най-добрите решения; създаване на усещане за 
победа у учениците и у учителя. 

ПОРТФОЛИО ЗА УЧИТЕЛИ. Портфолиото (папка, портфейл) е 
колекция от избрани документи, доказателства за знанията, уменията 
и компетентностите на ученик или друг индивид. То е структурирано 
съобразно с подготовката на учениците. Въпреки опитите да се 
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стандартизират портфолията и до сега няма единни изисквания. Това 
се отнася и до портфолиото за учителската професионализация. [259] 

По-долу са дадени два примера за такива портфолия. 
П 
Ъ Р В И МОДЕЛ. Прилага се в Университета на Северна 

Каролина. Структурата отчита психологическият ръст на учителя по 
отношение на ролята му, балансът опит-отражение и др. и трени-
раността - придобитите умения (теоретизиране и рационализация на 
умението за преподаване), получаване на обратна връзка, приспосо-
бяване на опита към собствения репертоар. 

Съдържа 7 категории (всяка по 5-12 стр.): 
(1). Автобиография и образователна философия. 
(2). Познаване на учебното съдържание и учебна компетентност 

(учебна тема и пет съпровождащи плана на уроци). 
(3). Климат на класа, мениджмънта на класа и мотивация 

(правила за поведение в класа, протоколи, последствия, методи за 
мотивиране и дисциплинарни основания). 

(4). Рефлективна практика и професионален ръст (самооценка 
на преподавателската ефективност, план за самоусъвършенстване 
като учител и систематична документация за прогреса). 

(5). Последователно отражение (еже-седмични структуриране 
отчети). 

(6). Видеоснимки на епизоди от обучението. 
(7). Технология (подписан чек-лист на основни и допълнителни 

компетентности, уроци с демонстрация на компетент-ностите). 

ВТОРИ МОДЕЛ. Прилага се в университета „Джордж Мейсън". 
Теоретичният модел включва три стадия: (1). предварителен стадий 
- отразява състоянието преди началото на професионалната подго-
товка. (2). тренинг - включва две широки категории: академично зна-
ние и опитно знание. (3). професионална компетентност, получена в 
курсове и в практиката. 

Тези три стадия се свързват с 10 категории в портфолиото: 
(1). Образователна философия - професионални цели и 

развитие на убежденията. 
(2). Резюме с обяснения. 
(3). Професионализъм и профе-сионално развитие - доклад 

за достигнатите резултати, начални и следващи документи за 
професионално развитие. 

(4). Обкръжаващата среда в клас - два примера за работа с 
ученици, които имат различаващи се учебни стилове и потребности. 

(5). Планиране, подготовка и обучение в урока и темата - учебни 
материали и оценки. 

(6). Семейство и въвличане на местната общност - два примера 
за комуникация с родители и семейства. 

(7). Технология - три примера за технологии, използвани при 
планиране на уроците. 

(8). Стратегии за мениджмънт на класа - три примера. 
(9). Стратегии на оценяване - три примера. 
(10). Рефлексивно изложение - свидетелства за ръст. 
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ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ. Тук 
ще приведем една програма, предложена от И.В. Бабурова [9] 

1. Система за работа на класния ръководител. Авторски възпи-
тателни системи. 

1.1. Класният ръководител в съвременното училище. Функции. 
Права. Задължения. Личността на класния ръководител. 

1.2. Възпитателна система на класа. Моделиране на възпи-
тателна система. Авторски възпитателни системи. 

2. Конструиране на дейността на класния ръководител. 
2.1. Анализ на възпитателната работа. Диагностика на възпита-

ността на учениците. 
2.2. Съдържание на дейността на класния ръководител 

(програма за възпитание). 
2.3. Планиране на работата на класния ръководител. 
3. Основни видове дейности на учениците и технологични 

изисквания към тяхната организация. 
3.1. Видове дейности на учениците, технология и организация. 

Предметни и възпитателни резултати от дейността. 
3.2. Особености на груповата дейност. Технология на организа-

цията на груповата дейност на учениците. 
4. Основи на технологията на възпитателната работа на 

класния ръководител. 
4.1. Работа с учениците. Основни задачи и технология на реа-

лизацията им. Часът на класа като основна форма на работа на клас-
ния ръководител. Други форми на работа. 

4.2. Индивидуална работа с учащите се. Технология на подго-
товка и провеждане на индивидуална беседа. 

4.3. Работа с родителите на учениците . Технология на 
подготовка и провеждане на родителска среща. 

4.4. Работа с администрацията на училището, другите учители, 
социални служби, извънучилищ-ни организации. 
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3. МЕНИДЖМЪНТ НА ЕКИПА, РАБОТЕЩ С 
КЛАСА 

3.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ КЛАСНИЯ 
РЪКОВОДИТЕЛ И УЧИТЕЛИТЕ 

ЕФЕКТ ОТ РАБОТАТА В УЧЕБЕН ЕКИП. Изследванията на 
учителски екипи (Salend, Duhaney, 1999; Brownell, Yeager, Rennells, 
Riley, 1997; Phillips, Sapona, Lubic, 1995; Walther-Thomas, 1997) водят 
до изводите, че работата в екип може да напарви обучението по-
приятно и успешно. Тя: (а), позволява експериментирането на нови 
методи на обучение, (б). дава възможност да се заимстват поло-
жителен опит един от друг, (в), дава възможност за професионална и 
личностна поддръжка и предпазва от чувство за изолация. 

Проблемите са философски, учебни, исторически, логистични 
и териториални. Те са по линията на вътрешната комуникация в екипа, 
вземането на решения, уеднаквяването на стиловете на преподаване, 
философските различия, координирането на задълженията и пр. 
Особен проблем е преживяването на ролята на зависим, както и 
усещането за загуба на самостоятелност. 

ЦЕЛИ НА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ. Целите на съвместната 
дейност на класния ръководител с учителите са: 

Класният ръководител да получава постоянна информация за 
успеваемостта на учениците по отделните предмети и за поведението 
им в час и училище; за отношението им към изпълняване на учебните 
задължения, за стила на общуване; за евентуални противоречия и 
конфликти между тях. 

Да разширява контактите на учителите с класа, да осигурява 
компетентното им участие в класните инициативи,като по такъв начин 
укрепва и у учителите, и у учениците чувството им за принадлежност 
към общоучилищния колектив. 

Да координира възпитателната работа, осъществявана чрез 
обучението, извънкласната и извънучилищната дейност; да има 
приемственост между учителите и различните степени на училището. 

Класният ръководител информира учителите за особеностите 
на класа си и на отделните ученици, за някои моментни техни 
състояния. 

ФОРМИ НА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ. Формите на съвместната 
дейност на класния ръководител с учителите са: индивидуални 
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беседи; срещи на учителя (по дадена учебна дисциплина) с класа 
или с отделен ученик, срещи и беседи с родителите; извънкласни и 
извънучилищни форми. 

При възникнали конфликти между учениците от класа и даден 
учител, за да се избегнат негативните емоции се изисква професио-
налната намеса на класния ръководител. 

В началото на срока може да се предвиди запознаване на класа 
с учителите и възпитателите, които ще му преподават през годината. 
В същото време класният ръководител запознава учителите и възпи-
тателите със състава, равнището на възпитаност на класа, с някои 
характерни особености на колектива, както и със задачите, които ще 
се решават през годината. На тази основа се определят и педагоги-
ческите изисквания, които ще си предявят към учениците. 

Съвещания и сбирки се провеждат периодично през годината. 
На обща сбирка класният ръководител информира учителите за 
общото състояние на класа, за успеха и поведението на неговите 
ученици. При наличието на ученици, които трудно се справят с учебния 
материал, може с помощта на учителите да се организира индиви-
дуална и диференцирана помощ, да се проведат с тях консултации. 
Същото важи и при наличието в клас на даровити ученици. 

В свободното си време класният ръководител посещава уроци 
по различни предмети. След това споделя мнението си със съответния 
преподавател. По този начин той наблюдава учениците си в различни 
ситуации и вижда каква е тяхната активност и какви са техните интере-
си, след което прави съответните изводи затова. Класният ръководи-
тел има възможност да прецени и какви са педагогическите изисквания 
към учениците му и как те се изпълняват. От своя страна учителите 
също могат да посещават часът на класния ръководител или 
извънкласни форми на работа. 

ЕДИНСТВО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ. Единни-
те педагогически изисквания са основен принцип на работа в екипа 
на учителите. Те трябва да са внимателно обмислени, детайлизирани, 
да обхващат всички страни от живота и дейността на учениците в 
училище. 

С течение на времето, с натрупването на положителен опит у 
учениците, те могат да се изменят - от твърди, преки и конструктивни 
към косвени (молба, одобрение, намек, съвет). [61] 

3.2. ОТНОШЕНИЯ В УЧИТЕЛСКИЯ ЕКИП 

КРАСНИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ КАТО ЛИДЕР НА ЕКИПА УЧИ-
ТЕЛИ, РАБОТЕЩИ С КЛАСА. Класният ръководител по своите функ-
ции е естественият лидер на екипа учители, работещи с класа. 

ЛИДЕРСТВОТО: ОТ КОНТРОЛ КЪМ ПОДПОМАГАНЕ. В специ-
ализираната литература прехо-дът от контрол (control l ing) към 
подпомагане (facilitating) се разглежда като главна насока в развитието 
на лидерските нагласи и умения (F.Rees). Фасилитативният лидер 
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разделя с подчинените си задълженията да взема решения, да 
планира решенията, и да ги реализира. Съответно са споделени и 
отговорностите. 

КРАСНИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ КАТО ФАСИТАТИВЕН ЛИДЕР. Ли-
дерската роля се изразява със следните особености: той повече 
слуша, отколкото говори; пита, околното заповядва; решенията се 
вземат от групата, а не от него; повече е треньор и учител на групата; 
основно е насочен към постигане на групово съгласие; контролът и 
регулацията не е само негов монопол, а на цялата група. 

При този тип лидерство членовете на екипа са по-ангажирани 
с изпълнението на решенията, тъй като са взели участие във взема-
нето им. Използват се пълноценно възможностите и опита на всички. 

МОДЕЛ L.E.A.D. Fran Rees е автор на прост модел с четири 
стъпки, включващ ключовите функции на лидера: (1). Изясняване на 
целите. (2). Упълномощаване за участие. (3). Стремеж към съгласие. 
(4). Насочване на процеса. 

Има няколко важни момента: 
1. Значение имат всичките четири части на модела. 
2. Изясняване на общата цел. Тя трябва да е положителна и 

реалистична. Тя е в основата на индивидуалните цели. 
3. Упълномощаването на членовете осигурява високо ниво на 

взаимодействие и участие. То не изключва, а предполага диференци-
ацията на членовете. Решението може да се вземе по два начина -
консултативно, но от лидера и чрез консенсус 

4. Участието и съгласието помагат да се поддържа индивидуал-
ното чувство за собствено достойнство и поощряват откритата 
комуникация. Те подпомагат развитието на взаимно доверие. Нама-
лява конфликтността. [246] 

РОЛИ В УЧИТЕЛСКИЯ ЕКИП. Според M.Smaby и T.Harrison, в 
учителския екип има 6 роли: 

1. "Инициатор" - предлага нови идеи или пътища за достижения 
на целите. 

2. "Вдъхновител" - указва проблеми, безпокойства или труднос-
ти при осъществяването на предложените планове. 

3. "Конкретизатор" - търси факти или информация, подходя-
щи за подобряването на работата на тима. 

4. "Координатор" - стреми се към намирането на разумен и 
рационален компромис; координира работата на членовете и съг-
ласува действията с ръководителите. 

5. "Философ" - акцентира върху ценности, последствия и 
очаквания, идеолог на тима. 

6. "Плановик - предложения, решения и действия на групата; 
следи историята. 

Стези роли са свързани някои принципни положения: членове-
те на екипа изпълняват специфични роли, като им придават индивиду-
ални нюанси; тъй като всяка роля е свързана с другата, в много случаи 
хората влизат в ролеви взаимодействия, респективно в конфликт; за 
да се управлява по-лесно конфликта, индивидите трябва добре да 
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различават ролевите от личните отношения и някои роли в някои 
моменти може да не са активирани. 

ПРИОРИТЕТИ. Всичките роли са ценни за тима и тази ценност 
се изменя според стадия, в който се намира групата. Тези стадии са 
три: 

1. Изследване на актуалното състояние. Целта е "разбиране". 
Необходимите умения са: слу-шане, задаване на открити въпроси, 
перифразиране и сумиране. Доминиращите роли са "Ини-циатор" и 
" Вдъхновител". 

2. Определяне на отношението на актуалното състояние към 
състояние, което искате да сте. Целта е "Съответствие". Необходимите 
умения са: асертивно влияние; влияние върху другите чрез оценка 
на привлекателността; експертиза. Доминиращите роли са "Конкре-
тизатор" и "Координатор". 

3. Действие, за да се достигне до състоянието където искате. 
Целта е "Вземане на решение". Необходимите умения са: приемане 
на решения, избягвайки грешките поради импулсивност; използ-ване 
на решения, обработка, комуникация, оценяване; сключване на 
контракт-договореност за действия, задължения, оценки. Доминира-
щите роли са "Философ" и "Плановик". [264] 

МОДЕЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАБОТАТА. Има три таки-
ва модела: 

Модел "споделяне на отговорностите" . Учителите (обикно-
вено двама) правят всичко, споделяйки отговорността за всички 
дейности на класа. Обикновено това се афишира и чрез преподписва-
нето на всички писмени съобщения и решения. Двамата имат общ 
адрес на ел. поща. Един от проблемите е в това, че не винаги двамата 
са еднакво компетентни и понякога изпадат в неудобно положение, 
когато се налага да коментират или вземат решения по специфични 
въпроси. Трудно е и да се унифицират преподавателските стилове и 
подходи. Друг риск е всеки да разчита на другия и да се получат 
моменти на изпускане на контрол над ситуацията. 

Модел "разделяне на работите". Работата се разделя според 
предварителен план. Изисква се много време за планиране и коор-
динация, но не е трудно да се осъществи. Разделянето може да е по 
седмици, по теми, по тип дейности, по предмети и пр. Това разпре-
деление трябва да е известно на учениците. Стремежът при плани-
рането е към равномерно присъствие на учителите. 

Най-големият риск е, че когато единият учител работи, другият 
губи поглед върху класа. Затова трябва всяко действие на единия 
учител да е известно на другия, както и да се съгласуват коментариите. 

„ П ъ р в и ч н о - в т о р и ч е н " модел. Един учител заема лидерска 
роля (първична) в мениджмънта на класа. Това се дължи на специ-
фичното разпределение на ролите, на опитността в различни сфери. 
Също изисква ясно и подробно планиране, както и известяване на 
учениците. 
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МОДЕЛИ НА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЧЛЕНОВЕТА НА ЕКИПА. Лиде-
рът на учителския екип (класен ръководител) има цял спектър от 
възможности за влияние върху своите колеги. 

Най-манипулативно, характеризиращо се с най-малка свобода, 
е влиянието, определено с категориите "Индиректно социално вли-
яние" и "Взаимно социално влияние", а най-малко манипулативно и 
с най-голяма свобода - "Експертно социално влияние" и "Референтно 
социално влияние". 

При подхода "Индиректно социално влияние" за манипулация 
се използва обкръжаващата среда, за да стимулира колегата си да 
се промени или да се подчини. Стратегии: (1). Влияещият избягва 
използването на преки влияния. (2). Влияещият остава сам и използва 
ситуационен контрол и награди. (3). Влияещият си осигурява помощта 
на другите (референтни/експертни отношения) за да получи възмож-
ност за влияние. Степени на свобода: колегата има минимална 
свобода. 

При подхода "Взаимно социално влияние" се изменят 
личностните качества на колегите. Стратегии: (1). Влияещият използва 
изключително косвени влияния. (2). Влияещият ограничава връзките 
си до професионални взаимодействия, които са изгодни за всяка 
страна. (3). Влияещият комуникира с другите от позициите на ясни 
очаквания от тях. Степени на свобода: колегата има подобие на 
свобода, често илюзорно. 

При подхода "Експертно социално влияние" се използват 
ценните личностни качества на лидера за влияние върху отношенията 
или поведението на колегите. Стратегии: (1). Влияещият прави 
предварителни предложения. (2). Влияещият демонстрира умения 
за успешни решения. (3). Влияещият демонстрира този подход и 
използва тези стратегии при взаимодействието. Степени на свобода: 
свободата на колегата е възможна и зависи от неговата сила. 

При подхода "Референтно социално влияние" се облекчава 
себеразбирането на колегите и вземането на решения относно 
проблемите, свързани с измененията. Стратегии: (1). Влияещият 
непосредствено оспорва идеи и действия. (2). Влияещият обезпечава 
информация относно правила / норми. (3). Влияещият сътрудничи 
при планирането на дейностите и резултатите. Степени на свобода: 
свободата е възможна, тъй като целите са взаимно определени. 

ОТСЪСТВИЕ НА ТИТУЛЯРА И ЗАМЕСТВАНЕ. Това се случва 
често. Причините са различни - болести, командировки и др. След 
завръщане трябва да се изяснят някои моменти: да се обсъди общо 
работата и поведението на класа; да се установи изпълнени ли са 
предвидените задачи; да се установи уважавали ли са се двете страни 
(учители и ученици) взаимно; да се направи заключение - може ли да 
се разчита пак на същия заместник? [163] 
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3.3. РАБОТА В СПЕЦИАЛНИ КЛАСОВЕ 

3.3.1. МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА В СЛЕТИ КЛАСОВЕ 
ДЕМОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ. Под влияние на демографските 

проблеми от средата на 70-те години на XX век нараства броя на 
слетите класове в началното училище. Това са класове, в които на 
ученици от две и повече възрасти или класове преподава един учител 
в една класна стая в едно и също време. Тези класове се формират 
по административни и икономически причини. В 90-те години в 
Нидерландия 53% от началните учители работят в такива класове. 
Почти половината нови учители в Англия и Уелс постъпват в такива 
класове. В Канада такъв е един на всеки седем класа. 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОБЛЕМИ. Изследванията показват пет 
проблемни области: (1) ефективно използване на учебното време, 
(2) организация на ефективно обучение, (3) мениджмънт на класа, 
(4) организация на самостоятелното учене, (5) съгласуване на целите 
на учителя за всеки съставящ клас [249; 288]. 

ПРЕДИМСТВА. Обучението в слети класове има няколко пре-
димства: ефективност в осигурява-нето на основно образование в 
рядко населени области; ефективно използване на ограничените 
образователни ресурси - сгради, учители, материали, финанси; 
поддържането на селските училища е важно за запазване на 
идентичността и културния живот на селото; полезно е за родителите 
и особено за майките на учениците, поради близостта на училището 
до дома; учениците придобиват умения не само да учат, но и да 
помагат на съучениците си; учениците и учителите развиват близки 
отношения след време; социализацията на учениците е благоприятна 
и става под влияние на по-големите им съученици. 

НЕДОСТАТЪЦИ. Също са няколко: учениците могат да получат 
по-малко индивидуално внима-ние от страна на учителя и са прину-
дени често да работят независимо; ученическите достижения може 
да се намалят, ако образователните програми не са подкрепени с 
необходимите ресурси и обучени по съответния начин учители; 
изискванията към учителите са високи, те се нуждаят от специално 
обучение и материали, за да работят ефективно [224]. 

УСЛОВИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО В СЛЕТИ КЛА-
СОВЕ: трябва да се признаят предимствата и недостатъците на обуче-
нието в слети класове; училището трябва да се управлява съгласно 
особеностите на обучението в слети класове - силно участие на мест-
ните власти, вербовка на подходящи и мотивирани учители, акцент 
върху адаптацията на децата, използване възможностите на съучени-
ците от по-високите класове и на родители-доброволци; предвари-
телна и текуща квалификация на учителите за обучение в слети класо-
ве; учебни материали, които дават възможност за самостоятелно (про-
грамирано) обучение. (Rowley, Nielsen, 1997) [По: 113] 
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3.3.2. РАБОТА НА УЧИТЕЛЯ С ПОМОЩНИК-УЧИТЕЛ 

РОЛЯ НА ПОМОЩНИКА НА УЧИТЕЛЯ. Помощникът на учите-
ля (парапрофесионалист) има особено значение за организацията 
на работата. Той може да индивидуализира допълнителната работа 
с учениците. Той внася гъвкавост в ежедневната организация. По този 
начин се увеличава реалното учебно време. За тази цел трябва да се 
направят списъци от дейности за деня и да се разпределят между 
двамата. По този начин се минимизира неучебното време. Помощни-
кът може да поеме дейности, които са рутинни и не са пряко свързани 
с обучението - закуска, съобщения, посрещане и изпращане, органи-
зиране на посещения и екскурзии и пр. Той може да реши множество 
от дисциплинарните проблеми, особено в междучасията. Той участва 
в подготовката на уроците като подготвя материали и дейности. 

ПОМОЩНИК-УЧИТЕЛИ. Учителите, които работят с помощ-
ници трябва да имат непрекъсната връзка с тях относно системата 
на управление на поведението на учениците [250]. 

Парапрофесионалистите в образованието (Paraeducators) са 
важна и съществена част от заетите в образователната система в 
развитите страни. Така например, в САЩ през 1998 са били 1,25 млн., 
очаква се в 2008 да са 1,4 млн. Законодателните изисквания към тях 
растат с растежа на задълженията им. Това поставя въпроса за стан-
дартите за тяхната идентичност (легализация), които са свързани с 
определени компетентности. От 1997 г. такива изисквания съществу-
ват относно работещите с деца със специални образователни нужди 
(специални програми), билингви и надарени деца. В 31 щата в САЩ 
има минимални изисквания, а 13 - система за легализация. Стан-
дартите са групирани в четири области: (1). Знания, свързани с учеб-
ното съдържание, (2). Интелектуални умения, (3). Умения за меж-
дуличностно общуване, (4). Личностни качества. [127] 

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ В КЛАСА. Помощ-
никът на учителя трябва да бъде подготвен, за да използва ефективно 
правилата за поведение и процедурите в класа. Това включва съгла-
шение с учителя за описание на поведението, което е "добро" и "лошо" 
- нарушаващото правилата; уточняват се последствията при нару-
шение. В началото на годината, правилата и процедурите се изучават, 
като в тази дейност активно участие взема помощникът. 

КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТАТА И ОБРАТНА 
ВРЪЗКА. Много често се налага в работата. Учителят (помощникът) 
трябва да спазва някои правила: 

• да се движи из класната стая по време на изпълне-
нието на задачите от учениците. 

• да контролира визуално изпълнението. 
• да оказва помощ, като започва от най-слабите ученици 

или от тези, които искат такава. 
Обратната връзка може да се осъществи по различен начин. 

Един вариант е всеки ученик да има индивидуален картон (папка), в 
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който да се отрази развитието - диаграми по различните предмети. 
Когато се прави това трябва да се внимава много за конфиденци-
алността на данните и уважението на достойнството на учениците. 
Основната идея е, че те трябва да се конкурират повече със себе си, 
отколкото с другите ученици. 

РАБОТА НА ПОМОЩНИК-УЧИТЕЛЯ С МАЛКИ ГРУПИ. Обуче-
нието в малки групи увеличава общото количество учебно време на 
всеки ученик. Това се дължи на увеличеното взаимодействие между 
учителя (помощника) учениците. Те по-често получават помощ, повече 
общуват с учителите, получават по-често обратна връзка, по-малко 
се отвличат от странични дразнители. 

Малките групи позволяват множество задачи да се извършват 
едновременно. Учебните действия могат да бъдат по-ефикасно 
приспособени към особеностите на учениците. Може да се затвърдя-
ват резултатите от обучението от предишните етапи, както и да се 
коригират грешки. Те позволяват развитието на комуникативни умения 
и сътрудничество, както и трансфер на знания и умения от едни на 
други ученици. 

Групите трябва да са хетерогенни - по способности, умения, 
етноси, пол, социални умения и навици и пр. Те трябва да създават 
възможности за интеграция. Групирането е и според кури-куларните 
фактори (особености на задачата), както и според характерологичната 
им съвместимост. Основната идея е да се оказва взаимопомощ и да 
развиват отговорност за общата работа. Действието им се определя 
от задачата и може да е от 1-2 часа до няколко дни. 

Обикновено групите са от 2-6 ученика. Малките групи (2-3) имат 
няколко преимущества. Те изискват по-малко социални умения и са 
по-ефективни, когато времето е ограничено, както и при тренирането 
на практически умения. Големите групи имат други преимущества, те 
стимулират повече усилия за интеграция и споделяне на повече идеи, 
по-ефективни са при изследване на теоретични проблеми. 

Уменията за работа в група включват: идентификация на групо-
вите цели; уточняване на правилата за работа; споделяне на мате-
риалите и ресурсите; развитие на кооперативно поведение; презен-
тация на резултатите; ръководство и подчинение; установяване на 
роли. поправяне на грешките; взаимна помощ, обща и индивидуална 
отговорност. 

Помощникът на учителя може да стане важен фактор при 
работата на класа в малки групи. Той може да контролира останалата 
част от класа, докато учителят работи с група ученици. Може да 
организира работата на групата. За това трябва да знае целите на 
дейността на групата; да е запознат с планираните дейности; да може 
да оказва индивидуална помощ; да подготвя необходимите учебни 
материали; да укрепва необходимото групово поведение на учениците; 
да контролира изпълнението на работата; да отговаря на въпросите 
на учениците; да ангажира вниманието им. 
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4. МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА КАТО УЧЕБНА 
СРЕДА 

4.1. МЕНИДЖМЪНТ И ОБУЧЕНИЕ 
КОНЦЕПЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО. Има различни такива концеп-

ции, от които зависи теорията за обучението. 
1. Обучението като потребление на информация. Акцентира 

се на възприемането и съхранението на знанието. Знанието е нещо 
установено, нещо външно за ученика, което трябва да се „вкара в 
неговата глава". Учителят е отговорен за процеса. Той трябва да под-
чертае важността на знанието, да осигури добро разясняване, 
примери, проверка на наученото. 

2. Обучението като строеж на знанието. Знанието е нещо 
личностно, което се строи от ученика (конструктивизъм). Учителят е 
ръководител (гид) и треньор. Отговорността пада върху ученика. 

3. Обучението като използване на знанията. Акцент върху 
практическата ценност на изученото. Знанието е важно, ако е годно 
за приложение. И учителят и ученикът са еднакво отговорни за резул-
татите. 

СТРАТЕГИИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО. 
1. В ъ т р е ш н о р е г у л и р а н е . Приложение на регулационни 

стратегии, инициирани от обучаемия и за които той носи пълната 
лична отговорност: планиране, автотестиране и др. 

2. Външно регулиране. Регулационните стратегии не са иници-
ирани от обучаемия, а от учителя, учебника, съучениците или семейст-
вото. [263] 

ОБУЧЕНИЕТО КАТО ПАРАЛЕЛЕН ПРОЦЕС. Теорията е на 
Peter Van Der Sijde & Welko Tomic (1993). Идеята е заимствана от 
информатиката, където два или повече процеси се извършват пара-
лелно в едно и също време. Обучението е паралелен процес на 
преподаване и мениджмънт на класа. Преподаването се извършва 
по определен сценарий, а в същото време учителят управлява проце-
сите в класа, за да го поддържа на някакво ниво (по определени 
параметри), за да може да се реализира самото обучение. [286] 

Peterson & Clark (1978) създават теория за последователното 
редуване на обучение и управление като диалогов (интерактивен) 
модел: учителят преподава и след това наблюдава репликата на 
учениците. Ако тази реплика е в пределите на търпимостта, той про-
дължава, ако не - решава как да измени своето поведение. 
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Едни от първите, които разглеждат мениджмънта на класа и 
като паралелен, а не само като последователен процес на обучението 
са Shavelson & Stern (1981). В техния модел процесите са паралелни 
доколкото се извършват рутинно. Когато тази рутинност е прекъсната, 
се взема решение, [lb.] 

МЕНИДЖМЪНТ И ОБУЧЕНИЕ. "Концепцията за мениджмънт 
и обучение като отделни области представлява фалшива дихотомия. 
Както учениците и учителя работят заедно, за да достигнат учебните 
цели, така и мениджмънт на класа и обучението са в единство." 
(Weade & Evertson, 1991). 

МЕНИДЖМЪНТ НА ХЕТЕРОГЕННОСТТА. В течение на десет-
илетия се счита, че един от най-големите източници на проблеми при 
обучението е разнообразието от учебни навици и умения в класа. 
Мениджмънта на хетерогенността е проблем за целия свят. Почти не 
подлежи на обсъждане принципът за предварително групиране: по 
възраст, по способности, по неспособности. Последните два варианта 
са твърде условни и неясни, тъй като създават хаос, свързан с индиви-
дуалните особености на учениците. [294] 

ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ. В класа има ученици с различни възмож-
ности. Мениджмънт на класа се затруднява много, когато тези въз-
можности са много различни. 

Тогава, когато някои силни ученици свършват по-рано и скуча-
ейки рушат дисциплината, се дават задачи с основна, задължителна 
част и допълнителни условия. 

Тогава, когато учителят прецени, че е рисковано да се водят 
три различни варианти на урока, съобразени със силните, средните 
и слабите ученици, се прилага групова работа в смесени групи, при 
взаимопомощ. 

Тогава, когато някои текстове и задачи са твърде лесни за 
силните ученици, трябва да се направи такъв подбор, че текстовете 
и задачите да са интересни. 

МЕНИДЖМЪНТ НА ЕМОЦИОНАЛНИТЕ ФАКТОРИ В ОБУЧЕ-
НИЕТО. В общия смисъл на думата това са: мотивация, самоефикас-
ност, толерантност към двусмислеността, тревожност, защитни меха-
низми, вътрешни отношения, чувство за собствено достойнство, 
йерархия на потребностите от безопасност до самоактуализация, 
саморегулиране, самоуправление, убеждения, емоционален интелект. 

НАЙ-ТИПИЧНИТЕ ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЕМОЦИИ: 
• догадка - долавяне същността без достатъчно сведе-

ния. 
• удивление - емоционална реакция от типа "какво е 

това" при среща с неочакваното, странното, непонят-
ното. 

• любопитство - стремеж да узнае, да види, да разгледа 
подробности. 

• скука - тягостно състояние, липса на интерес. 
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• обида - състояние, предизвикано от несправедливо 
отношение. 

• недоумение - състояние, при което е невъзможно да 
се разбере в какво се състои работата. 

• съмнение - неувереност в своите действия. 
• въодушевление - подем на духа, познавателна актив-

ност. 
• безразличие - състояние на равнодушие, безучастност. 
• увлечение - състояние на завладяване, поглъщане от 

учебната задача. 
• любознателност - склонност към придобиване на нови, 

но не дълбоки знания. 
• удоволствие - приятен емоционален комфорт. 
• разочарование - неудовлетворение от нещо неосъ-

ществено. 
• радост - чувство на самоудовлетворение от успеха. 
• злина - състояние на сърдитост, недоброжелателност, 

гняв. 
• боязън - състояние на безпокойство, тревога, страх. 

4.2. КОНЦЕПЦИИ И МОДЕЛИ ЗА МЕНИДЖМЪНТ НА 
ОБУЧЕНИЕТО 

SONNIER-МСЩЕЛ ЗА МЕНИДЖМЪНТ НА ОБУЧЕНИЕТО. Isa-
dore Sonnier разработва през 80-90-те години на XX век модел за 
образователен мениджмънт - Sonnier-модел (The Sonnier Model of 
Educational Management, SMEM) [267]. Той измерва учителската 
ефективност в урока като определени от учениците "познавателни 
достижения в връзка с емоционалните им реакции". Познавателните 
достижения се оценяват като приемливи (А, В, или С) или слаби, 
ниски (D или F). Оценяват се още и според емоционалните реакции, 
които предизвикват- много приятно, приятно, неутрално, отрицателни 
емоции (недопустимо ниво). Ефективността на учителя се определя 
от процента на учениците от 1 -ва категория - в която двете оценки са 
максимални. 

Предпоставката е, че отношението на тези два параметъра е 
основание за индивидуални различия и при учителите, и при учени-
ците. 

Комбинации на когнитивни/афективни резултати (категории 
SMEM): 

Категория 1 - цялостно, холистично обучение. Дава най-
добър образователен резултат - високо ниво на когнитивни резултати 
и приятни емоции. 

Категория 2 - традиционно обучение. Практикува се от анали-
тични учители, съсредоточени върху предмета, а не върху хората 
(учениците). Ефектът е високо ниво на когнитивни резултати и не-
приятни емоции. 
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Категория 3. Характерна за учители, съсредоточени върху взаи-
моотношенията с хората (учениците). Ефектът е ниско ниво на 
когнитивни резултати и приятни емоции. 

Категория 4. Неприемлив образователен резултат - ниско ниво 
на когнитивни резултати и неприятни емоции. 

Образованието е ефективно, ако 80% от уроците са от 
1 категория. Приемлив резултат е и ако 80% от уроците са 
от 1,2 и 3 категория. 

КОНЦЕПЦИЯТА „ВНИМАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ". Концепцията 
на John McGee "внимателно обучение" (Gentle Teaching) е насочена 
предимно към хора (деца и възрастни) със специални нужди. Това е 
подход на ненасилието, сигурността, уважението и любовта. Теоре-
тична основа е "психологията на взаимозависимостта" - развитие 
на чувството за взаимност, колектививизъм, справедли-вост и отказ 
от насилие. 

ЦЕННОСТИ. Основните ценности са 8: (1). физическо благо-
състояние - да си здрав, нахранен, облечен и пр.; (2). чувство за 
сигурност - да си приет от другите, да не се страхуваш от тях; (3). 
чувство за собствена ценност - да си признат от другите; (4). нали-
чие на структуриран живот - жизнени планове, подреденост в 
действия и мисли; (5). чувство за принадлежност - приятелски кръг, 
любов, дом; (6). социално участие - способност за социални кон-
такти; (7). релевантни ежедневни действия - наличие на действия, 
съответстващи на жизнените планове; (8). вътрешна удовлетворе-
ност - чувство за вътрешна хармония. 

Те не са в йерархия. Всеки човек има собствени приоритети, 
основани на жизнения му опит и културната среда. Те подлежат на 
формиране и развитие в хода на образованието. 

"Внимателното обучение" има за крайна цел развитието на 
чувството за другарство. С него са свързани 6 от 8-те ценности. 

КАЧЕСТВО НА ЖИВОТА. Това е субективен образ, различен 
за всеки, формиран в хода на образованието и в културната среда. 
Всяка основна ценност се възприема като баланс на очаквания, 
качество и действителност. Хармоничният живот е свързан с индиви-
дуални мечти и желания във всичките 8 сфери. В същото време, всеки 
човек има уязвимост (болести, препятствия, отрицателни навици и 
др.) и възможности (хора, които се грижат за него, добри условия на 
живот), свързани с вътрешни и външни обстоятелства (лоши условия 
на живот, недостиг на поддръжка и др.). 

ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО 
НА ЖИВОТА. Учителят като инициатор на стимулиращо поведение. 

Концепцията за автономията и независимостта на детето. Това 
са различни неща. Независимостта е функционално понятие - отнася 
се до това, което детето може да прави без чужда помощ. Автономията 
е относително понятие - винаги се разглежда в контекста, в който 
човек зависи от другите. В теорията за "внимателното обучение" 

96 



автономията се интерпретира през призмата на доктрината "човешки 
отношения" и като елемент на качеството на живота. 

Схематично, това се представя като пирамида. В лявата и стра-
на е детето, а в дясната - т.н. "дарител на грижи" (caregiver). 

ИНДИВИДУАЛЕН ПРОФИЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА. 
Този инструмент (Personal Quality Of Life Profile) се използва за да 
може човек да придобие представа за това, как преживява качеството 
на своя живот. На всеки айтем трябва да се дадат две оценки: (1). 
степен на персонална важност: от 1 (ниско) до 3 (високо). (2). степен 
на реализация в живота: от -3 = много лошо до + 3 = много добро. 

За да се оцени айтема(и съответно значението муза качеството 
на живота), трябва да се умножат двете оценки. 

Ценностите са 26: усещане за здраве; усещане за физическа 
сигурност; усещане за комфорт сред другите хора; усещане за 
вътрешна задоволеност и ментална стабилност; контрол над неочак-
вани ситуации; да си признат като личност; чувство на гордост с това, 
което правите и което сте; наличие на хора, които уважават вашите 
качества; възможност да имаш външен вид, какъвто искаш; 
включеност в социални действия; наличие на работа, която е значима 
за вас; наличие на планове за вашето бъдеще; вашите дни и изобщо 
живота ви са добре структурирани; наличие на някой, който ви обича; 
наличие на добри приятели; възможност за изразяване на своите 
емоции; възможност за релаксация в работата; доверие от другите 
хора; изпълнение на своята работа заедно с другите хора; възможност 
за използване на своите умения; творчество в мисленето и действията; 
усещане за щастие при живот с хората; наличие на собствено жилище/ 
стая; чувство за емоционална сигурност; наслаждаване на вашия 
сексуален живот; възможност да обичаш някого. 

4.3. ПЛАН И СЦЕНАРИЙ ЗА МЕНИДЖМЪНТ НА 
ОБУЧЕНИЕТО 

УЧЕБЕН СЦЕНАРИЙ: ОБУЧЕНИЕ И МЕНИДЖМЪНТ НА КЛА-
СА. Понятието „учебен сценарий" (teaching script) обединява в себе 
си и обучението, и мениджмънта на класа, [lb.] 

По определението на Peter Van Der Sijde (1988) [lb.], "обуче-
нието е основана на сценарий дейност", което означава, че сценарият 
се отнася както за преподаването и ученето, така и за поведението. 
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Учебният сценарий е една представа за действията на учителя и 
учениците за изпълнение на целите на урока. Той е съставен от голям 
брой действия, рутинизирани като процедури: 

„АКО СЕ СЪЗДАДАТ УСЛОВИЯ '! ТОГАВА '! ДЕЙСТВИЕ" 

Авторът дава следният общ пример за учебен сценарий: 
1 Фаза „Проверка на домашната работа". Ако (условие)... 

За новата тема са необходими всички задачи от домашната работа... 
То (действие)... Проверете всички задачи от домашната работа. 

2 Фаза „Представяне на новата тема". Ако (условие)... Об-
зор на необходими концепции... То (действие)... Регенерирайте пред-
знание; дайте примери за приложение; укажете кое е важно и кое не. 

3 Фаза „Връзка с практиката". Ако (условие)... Даване на 
кратко, ясно назначение... То (действие)... Знание, разбиране или при-
ложение, проверете назначението, реагирайте положително на 
учениците. 

4 Фаза „Практическо приложение". Ако (условие)... Изслед-
ване... То (действие)... Преадресиране на въпроси. 

5 Фаза „Домашна работа". Ако (условие)... Остава доста-
тъчно време в края наурока... То (действие)... Позволете на учениците 
да започнат да изпълняват своята домашна работа, насочете се към 
учениците, които се нуждаят от допълнително внимание. 

Мениджмънтът на класа може да се раздели на два компонента: 
(1). предотвратяване (превантивен мениджмънт) и (2). поправка на 
безпорядъка в класната стая (корективен мениджмънт). Последното 
често се нарича "дисциплинарни действия на учителя". То може да 
се прави на две различни нива: (1). използване на мениджърски 
методи и (2). Използване на учебни методи. По-универсалните са пър-
вите, тъй като вторите са винаги конкретни - от предмета, възрастта, 
етапа на обучение и пр. 

УЧИТЕЛСКИ СТИЛ ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА УРОЦИТЕ. При пла-
ниране на всеки урок учителят определя какво ще прави той самия и 
учениците. Основни са 4 различни подхода. При два от тях доминира 
учителят, а при другите два - учениците. Два са индивидуални 
дейности, а другите два - групови. 

Първият подход е наречен условно „лекция" . Той е комбинация 
от силно доминирани от учителя дейности и слабо ученическо взаи-
модействие. 

Вторият подход е „беседа". Той е комбинация от силно домини-
рани от учителя дейности и силно ученическо взаимодействие. 

Третият подход е „индивидуални проекти/изследвания" . Той 
е комбинация от слабо доминирани от учителя дейности и слабо уче-
ническо взаимодействие. 

Четвъртият подход е „ групови проекти/кооперативно обуче-
ние". Той е комбинация от слабо доминирани от учителя дейности и 
силно ученическо взаимодействие. 

Всичките 4 подхода могат да са ефективни. Но те стават неефек-
тивни, когато се превърнат в единствения вариант на организация на 
работата. [231] 
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ПЛАН ЗА МЕНИДЖМЪНТ НА ОБУЧЕНИЕТО. Планът за менидж-
мънт на обучението (instructional management, project management 
plans) включва две стъпки. 

ПЪРВА СТЪПКА: Анализ на проекта за организация на обуче-
нието. Това се прави, като се отговаря на поредица от въпроси (чек-
лист). 

Проектирани ли са ясно целите на обучението за учениците? 
Необходимо ли е да се развиват допълнително учебните цели? 
Адресирани ли са ясно необходимите стандарти и еталони към 

учениците? 
Необходимо ли е да се опишат допълнителни стандарти и 

еталони? 
Дали частните (локални) стандарти и еталони съответстват на 

държавните? 
Планирани ли са методите и средствата за оценка на учениците? 
Предвидени ли са възможни алтернативни методи за оценка? 
Включва ли проектът участие на учениците в дейности по тяхна 

инициатива? 
Искате ли да определите допълнителни дейности по тяхна 

инициатива? 
Има ли необходимост от развитието на задължителни умения у 

учениците? 
Ако е да, то дали проектът развива тези умения? 
Необходимо ли е да се развиват допълнително такива умения? 
Включва ли проектът мултидисциплинарни моменти? 
Има ли необходимост от допълнителни междудисциплинарни 

връзки? 
Наличие на крос-културни елементи в обучението? 
Притежавате ли необходимите материали за учителя? 
Достатъчни ли са материалите за учениците? 
Необходима ли ви е помощта на други учители? 
Необходима ли ви е помощта на други хора като технически 

помощници? 
Необходима ли ви е помощта на други хора като експерти? 

ВТОРА СТЪПКА: Анализ на ситуацията и определяне на 
кризисните моменти и необходимите ресурси. 

4.4. ПРОБЛЕМИ НА МЕНИДЖМЪНТА НА 
ОБУЧЕНИЕТО 

4.4.1. ВЛИЯНИЯ ВЪРХУ ОБУЧЕНИЕТО 
ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ОБУЧЕНИЕТО. Анализът на 

M.Wang, G.Haertel and Н. Walberg [290] е на базата на над 350 публи-
кации за обучението. Данните са класифицирани в 6 факторна, 28-
категориална концептуална структура. 
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А. УЧЕНИЧЕСКА ПРИГОДНОСТ: пол; академична история; раз-
нообразни социални, поведенчески, мотивационни, познавателни и 
афективни характеристики. Общ коефициент на влияние е 54,7; първо 
място по значение от шестте фактора. 

1. Метакогнитивни процеси, учебни стратегии. Коеф. 63,0; 
ранг 2 (от 28). 

2. Познавателни процеси, ниво на специфично академично 
знание в обектната област. Коеф. 61,3; ранг 3. 

3. Социални и поведенчески особености, степен на поло-
жително, не подривно поведение. Коеф. 55,2; ранг 6. 

4. Мотивационни и емоционални особености, отношение 
к ъ м предмета. Коеф. 54,8; ранг 7. 

5. Психомоторни умения в областта на обучението. Коеф. 
49,0; ранг 17. 

6. Ученическа д е м о г р а ф и я - пол и с о ц и о и к о н о м и ч е с к и 
статус. Коеф. 44,8; ранг 22. 

Това е най-влиятелната променлива. От съставките на тази 
пригодност, пък, най-влиятелни са метакогнитивните процеси - пла-
ниране и контрол на ученето и познавателните процеси - интелект, 
знания, въображение, памет. 

Силно влияят и социалните и поведенчески, мотивационни и 
емоционални особености на децата. Те определят в много голяма 
степен начина на участие в обучението (усилие, настойчивост) и в 
подривното или съдействащо поведение. В сравнение с предишните 
десетилетия е нараснало значението на самоуправлението и само-
регулацията на учениците, които са производни. 

Психомоторните умения и ученическата демография (пол и 
социоикономически статус) имат минимално влияние. 

Б. ОБУЧЕНИЕ И КЛИМАТ: установени практики и методи в 
класа, характеристики на обучението, мениджмънт на класа, контрол 
на ученическия прогрес, качество и количество на обучението, взаимо-
действия на учениците с учителите и съучениците. Коефициент 53,3; 
ранг 2. 

7. Мениджмънт на класа. Коеф. 54,8; ранг 1. 
8. Социални взаимодействия на учителя и учениците. Коеф. 

56,7; ранг 5. 
9. Количество реално обучение, активно ангажиране. Коеф. 

53,7; ранг 9. 
10. Климат на класа, степен на кохезия. Коеф. 52,3; ранг 11. 
11. Ф о р м и и методи на обучение. Коеф. 52,1; ранг 12. 
12. Академични интеракции. Коеф. 50,9; ранг 14. 
13. Оценка като съставна част от обучението. Коеф. 50,4; 

ранг 15. 
14. Изпълнение и поддръжка, наличие на ефективни уста-

новени практики, правила и процедури. Коеф. 45,7; ранг 21. 
Това е втората по влияние променлива, почти на нивото на 

първата. 
Най-влиятелната категория изобщо е мениджмънтът на класа 

(привеждане на класа в готовност, отговорност на ученика, плавни 
преходи, учителска адекватност). Ефективният мениджмънт на класа 
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увеличава ученическата ангажираност, намалява подривното 
поведение и увеличава полезното време като намалява загубите. 

Конструктивните социални взаимодействия на учителите и 
учениците също има сравнително силно влияние на обучението, 
засилвайки чувството на собствено достойнство и усещането за 
членство в класа и училището. 

Увеличаването на количеството реално учебно време и 
намаляването на загубите увеличава общата ефективност на 
обучението. 

Климатът на класа се определя от сътрудничеството на ученици 
и учители, общи академични интереси, ценности и цели, добре 
организирани и планирани уроци, явни учебни цели, задачи, съответ-
стващи по трудност на нивото на учениците и съответен учебен темп. 

Формите и методите на обучение включват методи за препода-
ване и форми на организация на ученическата работа. 

Академичните интеракции и оценката са умерено влиятелни. 
Академичните интеракции включ-ват стила на учителя при задаване 
на въпроси, похвали, подкрепления и корективи. Оценката (обратна 
връзка) е условие за ефективно обучение. 

Изпълнение и поддръжка е категория, свързана с доставката 
на учебни услуги и развитие на щата и адекватна квалификация на 
учителите. Тя е най-малко влиятелна вероятно поради постоянния 
недостиг на ресурси (време или материали) или разминаването на 
съществуващата практика (рутина) и иновациите. 

В. КОНТЕКСТ: демография на общността, култура на връстни-
ците, родителска поддръжка, количество време за телевизия, четене 
и домашна работа. Коефициент 51,4; ранг 3. 

15. Домашна (родителска) поддръжка. Коеф. 58,4; ранг 4. 
16. Връстници - ниво на академични аспираци. Коеф. 53,9; 

ранг 8. 
17. Влияния на общността, социоикономическо ниво. Коеф. 

49,0; ранг 16. 
18. Свободно време - участие в извънкласни и извънучи-

лищни форми. Коеф. 44,3; ранг 23. 
Категорията домашна (родителска) поддръжка е сред най-

влиятелните. Такова е и влиянието на връстниците. Значително по-
ниско е влиянието на общността и свободното време. 

Г. ПРОГРАМЕН ДИЗАЙН: физически и организационни компо-
ненти на обучението - учебен план, методи, учебни материали. Коеф. 
47,3; ранг 4. 

19. Учебно съдържание, учебни материали. Коеф. 51,3; ранг 
13. 

20 Учебен план - кохерентност на цели, съдържание, въз-
можности на учениците и оценка. Коеф. 47,7; ранг 19. 

21. Демография на класа - размер, малки групи. Коеф. 42,8; 
ранг 24. 

Трите съставящи категории имат умерено влияние на обуче-
нието. Добрите учебници, адекватната организация на обучението и 
ефективното съчетаване на цели и действия носи умерени изгоди. 
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Д. УЧИЛИЩНА ОРГАНИЗАЦИЯ: култура, климат, политика и ме-
тоди; училищна демография; вид на училището - обществено или 
частно. Коеф. 45,1; ранг 5. 

22. Училищна култура. Коеф. 53,3; ранг 10. 
23. Начин на вземане на решения от учителите и адми-

нистраторите. Коеф. 48,4; ранг 18. 
2 4 . Р о д и т е л с к а п р и ч а с т н о с т в у с ъ в ъ р ш е н с т в а н е т о на 

обучението. Коеф. 45,8; ранг 20. 
25. Училищна демография. Коеф. 41,4; ранг 25. 
26. Училищна политика и документация . Коеф. 36,5; ранг 

27. 
Като цяло училищната организация има умерено влияние. От 

петте категории училищната култура (ethos) е най-влиятелна. 
Начинът на приемане на решения от учителите и администра-

торите е свързан с ролята на учителя като учебен лидер. Въпреки 
многото мнения за обратното, няма особено силно влияние на този 
компонент. Има много други контравлияния, които могат да го 
обезсилят. 

Влиянието на останалите категории е ниско. 
Е. ДЪРЖАВНА И РАЙОННА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА: 

адекватност на учебната документация, учителски лицензи. Коефи-
циент 35,0; ранг 6. 

27. Държавна политика, лицензи на учителите. Коеф. 37,0; 
ранг 26. 

28. Демография на района. Коеф. 32,2; ранг 28. 
От всичките категории това са най-малко влиятелните. Те са 

свързани с училищното управление и администрацията. Това е 
парадоксално, но е факт. 50 години изследвания противоречат на 
увереността, че реструктурирането на училището и организационните 
променливи са ключовите компоненти на училищните реформи. 
Оказва се, че тяхното влияние на обучението е най-слабо, за сметка 
на психологическите, учебни и контекстни влияния, [lb.] 

ПРОБЛЕМИ НА МЕНИДЖМЪНТА НА ОБУЧЕНИЕТО. Списъ-
кът е направен от William Baker, Michael Lang, Anton Lawson. C известни 
модификации той е [119]: 

1. Време и енергия. 
Проблеми: трудно е да се контролират 6-8 различни групи; 

ограничения във времето; недостатъчно време между уроците; 
учителят не желае да променя плана си. 

Решения, учителят трябва да се подготви за урока предвари-
телно; учителят трябва да се подготви оборудването за урока; да се 
планира завербуването на ученици-помощници. 

2. Ограничения на класната стая. 
Проблеми, твърде много ученици; твърде малко място; твърде 

много прекъсвания; твърде шумно изследване; физически масите, 
столовете и пр. мебели не подпомагат взаимодействията. 

Решения, преустройване на масите в (подкова или U-форма), 
за де се подпомогне контрола; използване на съученици-наставници; 
превантивно формиране на кооперативни умения; постоянна обратна 
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връзка; започване със структурирани задачи и постепенно намаля-
ване на стукгурираността. 

3. Езикови умения. 
Проблеми, учениците, с ниска писмена култура трудно се спра-

вят с изследователската работа; езикови бариери. 
Решения', изследване на учениците относно езикови и други 

учебни умения и разпределяне на класа по изследователски групи. 
4. Ученическа незрялост. 
Проблеми, много ученици имат краткотрайно волево внимание; 

някои ученици не искат да участват в дадената група; недостатъчно 
навици за кооперативно обучение; учениците нарушават правилата 
за безопасност при работа; учениците играят, а не изследват. 

Решения: превантивно запознаване с правилата за безопас-
ност, предписване на правила и последствия; очакване на проблеми; 
развиване на самоуправлението на учениците по посока целите на 
урока. 

5. Интелектуални умения. 
Проблеми, ученици с разнообразни нива на формираност на 

съответните умения; ученици с недостатъчно ниво на умения за 
събиране на данни; закъснели или отсъстващи ученици; групите 
завършвате различно време; използването на текстове изисква непре-
късната поддръжка; няма достатъчно наблюдатели или възрастни 
за групите; липсва родителска поддръжка администраторите не 
познават особеностите на обучението чрез откриване. 

Решения', образцови процедури за сбор на данни; предварител-
но тестиране на интелектуалните умения; модифициране на дейнос-
тите според индивидуалните нива на учениците ; смесени по 
възможности групи; даване време за свободно изследване; работа 
със закъснели и отсъстващи ученици; назначаване на съученици-
наставници; работа с администрацията по отношение на нуждите на 
този тип обучение; уведомяване на родителите. 

6. Материално осигуряване. 
Проблеми, липсва финансова поддръжка от министерството 

на образованието; недостиг на необходими материали; материалите 
са повредени, загубени, откраднати; материалите не са в комплект. 

Решения', предварителен план за уборка и подреждане след 
края на работата; да се планира завербуването на ученици-помощ-
ници; вербуване наученици-помощници; прост контрол на инвен-тара, 
от типа на описи и списъци; да се държат материалите на строго 
определени места, така че учениците да знаят къде да ги върнат; 
подчертаване важността на мениджмънта на материалите. 

4.4.2. ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО 

ОБЩИ ИНДИКАТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО. 
Jaap Scheerens посочва редица индикатори заучилищна ефективност, 
в това число и за ефективност на обучението [254]. Те са отправна 
точка за мениджмънта на обучението в класа: 
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Степен на фактическа причастност (включване) на родителите 
в различни училищни действия (обучение, неучебни и поддържащи 
дейности). 

Количество свобода на действия, което има училищната 
администрация по отношение на учителите като работна сила. 

Финансови и човешки ресурси на училището. 
Опит на учителите в училището (години). 
Отношения на учителя и ученика на училищно ниво. 
Размер на класа. 
Пропорции на квалифицирани учители в училището. 
Училищна политика по отношение на достиженията на учени-

ците. Има ли в училището установени стандарти за достижения. 
Степен, в която училището следи за развитието на учениците 

след като са напуснали училището. 
Количество време, което училищната администрация посвещава 

на образователни въпроси, в сравнение с административни и други 
задачи. 

Сплотеност и консенсус между учителите. 
Количество промени в училищния щат в течение на някакъв 

период. 
Присъствие или отсъствие на училищни работни групи по 

предмети. 
Честота и продължителност на формалните и неофициални 

срещи на колегията. 
Климат в колегията. 
Статистика по отсъствия и нарушения. 
Оценки на училищната дисциплина на ръководители, учители 

и ученици. 
Ефективно използване на времето. 
Тотално заето учебно време и време по предмети. 
Средна загуба на учебно време в часа (за организация, премест-

ване в различни стаи (места), безпорядък). 
Процент от уроците, които не са отработени "на законно 

основание" за годината. 
Възможност за учене. 
Учителски и ученически оценки на възможностите за достижения 

по отделните предмети. 
Оценка на развитието на учениците. 
Честота на използване на стандартизирани тестове. Фактическо 

използване от учителите на данните от стандартизираните тестове. 
Оценки на качеството на обучението. Качество на обучението, 

оценено от учителите. Качество на обучението, оценено от учениците. 

АКАДЕМИЧНО ПОСТОЯНСТВО. През 80-90-те години на XX 
век често се изследват характеристиките на образователните системи, 
които дават възможност за високи учебни постижения. 

Високите академични достижения (academic excellence) са само 
един от параметрите на ефективното обучение. Училищният климат, 
учебният план, методите на обучение и мениджмънта на класа са 
някои от съществените компоненти на ефективността. 
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Академичното постоянство (Academic Persistence) е термин, 
използван, за да опише изпълнението на учебните задачи. Върху него 
влияят мениджмънтът на класа, климатът в класа и особено отноше-
нието към успеха изобщо, отношението специално към академичните 
достижения и социоикономическият статус. [213] 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСПЕШНАТА УЧЕБНА СРЕДА. Става 
дума за успешност в академич-ния смисъл на думата. Това са няколко 
характеристики: (1). Учителите установяват ясни цели за ученическите 
успехи и са отговорни за ученическите резултати. (2). Учителите 
установяват високи академични стандарти. (3). Учениците използват 
допълнително време за задачи. (4). Учениците вземат допълнителни 
уроци след училище. (5). Учениците са отговорни за своите резултати. 
(6). Учителите са пунктуални и съхраняват учебното време. (7). Висока 
причастност (въвлеченост) на учителите и учениците. (8). Контрол на 
обкръжаващата среда. (9). Последователен контрол и бърза обратна 
връзка от страна на учителя. (10). Учителите сътрудничат с училищ-
ната администрация. (11). Високо ниво на учителска дружба. (12). 
Редки отсъствия на учители и ученици, [lb.] 

СЪСТАВКИ НА ЕФЕКТИВНИЯ УРОК. Посочват се и някои 
важни необходими съставки: (1). Домашната работа трябва да бъде 
обсъдена и скоро изучаваният материал да бъде повторен. (2). Новият 
материал трябва да бъде представен и обяснен чрез структурирано 
(указване на цел, компоненти, сумиране на резултатите, преходи 
между частите, подчертаване на главното), постепенно изложение 
(стъпка по стъпка, като не се преминава към следващата, преди да 
се усвои предходната); достатъчно обяснения (повторения и примери); 
чести проверки на прогреса посредством въпроси и отговори на 
въпросите на учениците. (3). Възможност за практика и наблюдение 
на учителя, която да осигурява обратна връзка и коригиращо обуче-
ние. (4). Самостоятелна работа на учениците, включително домашна 
работа, подготвена от учителя, насочена към достигането на 
желателни резултати в обучението. (5). Материалът трябва да бъде 
повтарян и проверяван често. [281] 

ЕФЕКТИВНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА В КЛА-
СА. Най-много изследвания на ефективността на обучението са 
правени в условията на фронтална организация. Това не е случайно. 
Има малко убедителни признаци, че другите форми са по-ефективни. 
От едно крупномащабно изследване на повече от 1000 училища е 
установено, че фронталната организация доминира (Goodiad, 1984). 
Cuban (1984) се опитва да обясни защо тази стабилност е толкова 
голяма. Първо, ориентираното към контрол от страна на учителя 
обучение отговаря на настройката на обществото за социален кон-
трол. Второ, организационната структура на училището и класа са 
свързани с ролята на учителя. Трето, самата култура на обучението 
има силна тенденция към стабилност и възпроизводство на едни и 
същи структури и форми, [lb.] 

В изследване на J.Swain, М.Мопк and S.Johnson се прави 
сравнителен анализ на работа индивидуално, по двойки и фронтално. 
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При фронтална организация се генерират средно по 20 идеи, при 
индивидуална - 6,9 и при работа по двойки - 9,8. Средно на човек, 
обаче при фронтална организация се генерират по 1,3 идеи, при 
индивидуална - 6,9 и при работа по двойки - 4,9. Процентът на 
необсъждани идеи е при фронтална организация - 47 (!?), при 
индивидуална - 13 и при работа по двойки - 39. [272] Очевидно е, че 
нито една от трите форми няма абсолютни предимствата пред другите. 

СЕДМИЧЕН ЧЕК-ЛИСТ/ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ. Това е един мно-
го интересен инструмент за планиране и оценяване на мениджмънта 
на учебната среда. Той предписва организационни мерки, ако някои 
от елементите на средата липсват. 

1. Ако не са установени ясни учебни цели и разпределение 
на времето съгласно приорите-тите в обучението, се препоръчва 
да се състави списък на целите на уроците; да се питат учениците 
всеки път дали целите на урока са ясни; да се формулират приоритети 
за всеки ден и седмица; да се проверява направеното всеки ден; да 
се преразпределя времето, ако е необходимо, така, чеда се гарантира 
достигането на седмичния и дневен приоритет. 

2. Ако учениците не разполагат с допълнително време да 
завършат задачата, когато е необходимо, се препоръчва да се 
съобщи на учениците със специални потребности, че може да работят 
допълнително; да се организират дейностите на учениците, които ще 
завършат преди другите, за да не пречат. 

3. Ако е слаба регулярната обратна връзка с учениците за ака-
демичните им достижения, се препоръчва да се обсъжда всяка сед-
мица с учениците тяхната работа. 

4. Ако не са признати и възнаградени индивидуални дости-
жения, се препоръчва да се направи диаграма на достиженията 
(качеството); да се обявяват в края на седмицата учениците, които 
имат най-значителен напредък. 

5. Ако не са установени набор достижими стандарти за 
всички ученици, се препоръчва да се провери нивото на трудност на 
обучението, да се направи консултация с други учители. 

6. Ако се установи, че учениците не поемат отговорност 
за академичните си достижения, се препоръчва да се проведе 
разговор с учениците за връзката между отговорност и успех. 

7. Ако не е създадена дружелюбна училищна среда за учени-
ците, се препоръчва да се поощри изразяването на чувства; да се 
поощрят по-компетентните ученици да оказват дружеска поддръжка 
на по-неопитните; да се привлекат родителите и администрацията. 

8. Ако не се полагат достатъчно допълнителни грижи за 
децата с проблеми, се препоръчва да се провежда ежемесечен обзор 
на учениците с академични трудности или проблеми. 

9. Ако обучението не е достатъчно доведено до знанието на 
родителите, се препоръчва да се провеждат по.чести регулярни 
родителски срещи. 

10. Ако не се използват достатъчно положителни стратегии 
за подкрепа и мотивиране на учениците, се препоръчва да се 
стимулират позитивни алтернативи на отрицателното поведение; 
публично да се изразява подкрепа на положителното поведение. 
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ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ НА ОБУЧЕНИЕТО. Често лошото пове-
дение се дължи на това, че учениците намират други дейности за по-
интересни, по-полезни, или урокът им е скучен, или пък е много 
труден, или не са въвлечени в дейност, която да ги ангажира, или не 
получават помощ, когато им е необходима. 

Правилата и процедурите трябва да се формулират заедно с 
образователните стратегии, така, че да задоволяват индивидуалните 
и личностните им потребности. Един вариант на такива правила: 

• Наблюдавайте непрекъснато класа, за да забележите 
всичко и да реагирате навреме. 

• Реагирайте спокойно и бързо на лошото поведение. 
• Първата реакция трябва да е положителна, за да влезе 

в противоречие с отрицателното ученическо поведение. 
• Напомнете на учениците за правилата или процеду-

рите, които нарушават, както и за последствията от 
това. Уверете ги, че тези последствия ще се случат. 

• Приложете последователно степенувани последствия. 
• Съобщете на учениците, чете, а не вие избирате после-

дствията за тяхното поведение. 
• Използвайте последствия, които са с образователен 

ефект. 
• Поговорете насаме с най-значителните нарушители. 
• Отговорът на ученическото лошо поведение е най-

ефективен, когато се подкрепя или подсилва ученичес-
кото достойнство и той се поощрява да е отговорен за 
собственото си поведение. 

• Поставете учебните маси в U-форма или в кръг, така 
че да виждате всички и да се движите леко между 
учениците. 

• Всеки ден закачайте на стената дневен ред и обсъж-
дайте изпълнението на този от предишния ден. 

• Включвайте учениците в дейност чак когато им дадете 
ясни инструкции. 

• Поощрете учениците да се отговорни за своето обуче-
ние, като сигнализират за задачи, които не са в състо-
яние да изпълнят навреме, за да им помогнете. 

• Установете практика за събиране на домашните 
работи, разпределение на материалите и пр. 

• Движете се в класната стая и проявявайте внимание 
към индивидуалните потребности. 

• Обезпечете постепенно ръководство (стъпка по стъп-
ка). 

• Напомнете на учениците за ключовите процедури, 
свързани с урока. 

• Използвайте конкуренцията в класа за да стимулирате 
повече дейности. 

• Развивайте преходни дейности - операционни инстру-
ментални дейности, помагащи на учениците да правят 
преход между по-висока и по-ниска активност. 
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ПРАВИЛА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ. Тъй като учителите се стремят 
да реализират индивидуализи-рано и гъвкаво обучение, управлението 
на класа, времето и ресурсите става особено важно. Всеки урок е 
повод да се мисли за критическите фактори в обкръжаващата среда 
(класната стая) и пътищата, по които учителят развива положителна 
и ефективна среда. 

Качеството на преподаването е ключов фактор, влияещ на 
ученическото поведение и достиже-ния. С него са свързани някои 
правила: 

• Въвлечете учениците в оценката на собствената им 
работа, както и на вашето преподаване. 

• Прилагайте различни техники за организиране на 
работата на учениците и за подпомагане на тяхното 
внимание - ръководство, гид, помощни инструкции и 
пр. 

• Когато задавате въпрос, дайте достатъчно време за 
мислене на учениците преди отговора. 

• Изменяйте стила и съдържанието на обучението, за 
да го адресирате към разнообразни по учебен стил 
ученици. 

• Обезпечете работа със съответстваща трудност на про-
менящите се възможности на уче-ниците. 

• Свързвайте материала с живота на учениците всеки 
път, когато това е възможно. 

• Бъдете вдъхновени, оживени, възбудени, въодушевени 
(animated), провокирайте ученичес-кия интерес за да 
ги въвлечете в участие. 

• Ангажирайте учениците чрез съвместна (кооперативна) 
работа в групи, конкуриращи се отбори, групи за деба-
ти и ролеви игри. 

След завършването на урока, учителят трябва да може да 
опише мерките, които са приложени при управлението на обучението 
и поведението на учениците; да идентифицира възможностите за 
осигуряване на допълнително учебно време; да идентифицира 
потенциалните си роли в процеса на мениджмънт на класа и да ги 
анализира; да идентифицира степента на положителност на учебната 
среда в клас. 

ДОМАШНА РАБОТА. Домашните работи са продължение на 
урока. Те дават възможност за практика и подобряват уменията, 
затвърдяват знанията или подобряват разбирането. Те формират 
качества като типа самодисциплина, настойчивост и умение за 
разпределение на времето. 

В долните класове, домашната работа има допълнителен 
характер. Основното натоварване се носи отурока. Затова там домаш-
ните работи трябва да са кратки, интересни и леки, в противен случай 
отблъскват учениците. Едва в средните класове домашната работа 
придобива значението, което й се отдава от теорията. 

За да се направи домашната работа по-привлекателна, добър 
подход е да се предложат два варианта по избор. 
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Учителят трябва да се убеди, че учениците разбират инструк-
цията за изпълнение. 

Задачата трябва да следва изучаван в урока учебен материал. 
Не бива да се дава задача по неизучаван материал. 

Съществува такава практика, учениците да си оценяват взаим-
но изпълнението на домашната работа. Тя се възприема като много 
полезна форма, но и с подозрение - счита се, че учениците не са 
безпристрастни, освен, че не са и специалисти. В изследването на 
J.Ghorpa & J.Lackritz се проверява влиянието на пола и етноса при 
оценката. Въпросът е дали връстниците са склонни към привиле-
гироващи предубеждения. Не се установява такова влияние. [180] 

ДИСКУСИИ ЗА ГОЛЕМИНАТА НА КЛАСА. Размерът на класа 
винаги е бил дискусионен. Традиционно е разбирането, че по-малкия 
клас облекчават взаимодействието на учителя и учениците и 
обезпечават по-висока гъвкавост при прилагането на различни учебни 
стратегии и оттам по-висока ефективност. По-малките класове нама-
ляват работното натоварване на учителя и оттам му осигуряват повече 
време за подготовка на уроците. Те също водят до по-малко дисцип-
линарни проблеми и общо по-ниско ниво на образователен стрес и 
тревожност. По-малките класове, обаче са по-скъпи - изискват повече 
щат и класни стаи на определен брой ученици. 

Дискусиите са според интересите на учителите (синдикатите) 
и администраторите. 

РАЗМЕР НА КЛАСА И УЧЕНИЧЕСКИ ДОСТИЖЕНИЯ. Изслед-
ванията на литературата (Thompson, 1978) не са много информативни 
поради размитите критерии за "голям" и "малък" клас и субективността 
на критериите. Счита се, че няма еднозначни тенденции. 

През 1978-1980 г. са публикувани три изследвания от Glass & 
Smith на над 700 класа. Изводът е недвусмислен: има положителна 
корелация между големината на класа (в полза на по-малките) и 
ученическите достижения, положителният климат в клас и положител-
ните отношения на учителя и учениците. Тези изследвания са широко 
критикувани поради методологически причини (статистически подход) 
и неизпълнимостта на препоръките - критичният размер е под 20 
ученици, което е материално неизпълнимо. Съкращението на класа 
в диапазона от 40 до 25 ученика практически не увеличава ефектив-
ността. 

ЕФЕКТИ НА МАЛКИТЕ КЛАСОВЕ. Изследванията показват, 
че те са най-ефективни в началното училище и при особените 
(надарени и увредени) ученици. 

Изследвания на учителското поведение (Shapson) показват, че 
в по-малките класове учителите променят в положителна насока 
своите очаквания и отношения с децата и почти не изменят своите 
преподавателски подходи и стилове. Shapson счита, че учителите 
трябва да се готвят за работа в различни по големина класове, а не в 
класове изобщо. 
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АЛТЕРНАТИВИ. Намаляването на големината на класа е фи-
нансово неефективно. Какви са алтернативните възможности? Това 
са модификацията на щата (привличане на помощник-учители, 
родители и доброволци) , изменение на методите на обучение, 
специализирани кабинети и лаборатории, обучение от екип учители, 
целодневно обучение, кооперативно обучение, приложение на 
компютри и др. [165] 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВРЕМЕТО. Има многочислени изследвания 
по темата «количество време, изразходвано за реални учебни 
дейности». То зависи от формата на организация на обучението, мето-
дите, размера на класа, уменията и възможностите на учениците, 
броят и продължителността на прекъсванията, уменията на учителя 
в мениджмънта на класа и др. Оценките са за около 50 до 60% от 
времето. Проблем е обаче, дефинирането на понятието "заетост" и 
операционализирането му. 

Възприети са следните термини: 
Учебно време (Instructional time): количество време, назначено 

за учебни задачи. 
Време за задачата, заето време (Time-on-task, called engaged 

time): количество учебно време, което ученикът прави това, което се 
предполага, че трябва да прави. 

Академично учебно време (Academic learning time): количество 
време, през което ученикът е «в задачата» и извършва действия на 
съответното учебно ниво. 

По-чиста мярка е ученическата ангажираност със задачи. 
Данните са за 70 до 75 % от времето, като при момичетата то е по-
високо. 

Връзката време-качество на обучението е установена много-
кратно, но най-често не е безспорна, тъй като е резултат от корелацион-
ни изследвания, които не са надеждни. [184] 

Установено е, че средно за контрол се употребява около 50% 
от времето в урока; за организация - 25%; академичното време е 
около 13% и времето за разни други неучебни дейности (off-task) е 
около 12%. При ефективните уроци, обаче около 50% е академично 
време, а контролът и организацията са около 45% и само около 5% е 
off-task. 

МАКСИМИЗИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ДОСТИЖЕНИЯ. Ме-
ниджмънтът на класа е насочен към максимизиране на академичното 
учебно време на учениците. Крайната цел е подобряването на учени-
ческите достижения. Изследванията показват, че това е възможно 
ако: 

• Добре подготвени уроци (планиране). 
• Установен ред за обичайните процедури, свързани с 

ученето и преподаването. 
• Минимални нарушения на реда и плана на урока пора-

ди лошо поведение. 
• Минимално време за неакадемични действия. 
• Непрекъснат контрол на ученическата работа със съот-

ветстваща обратна връзка. 
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• Учителят е модел за организираност и действия «в 
задачата». 

• Навременен старт на всяка дейност. 
• Ясни и кратки инструкции (указания). 
• Адекватни методи за оценяване. 
• Липса на неподготвени ученици. 
• Липса на външни отклоняващи дразнители (шум, 

посетители и т.н.) 

ПРИЧИНИ ЗА НИСКА ЕФЕКТИВНОСТ. 
• Липса на последователен план за работа. 
• Учениците не разбират видовете и количеството 

работа, която ще бъде изпълнена в течение на часа. 
• Учителят няма план за разпределение и сбор на мате-

риалите. 
• Учениците не разбират процедурата за получаване на 

индивидуална помощ. 
• Учениците не разбират кога трябва да работят колек-

тивно, заедно с другите и кога сами. 
• Учителят не е планирал добре преходите от една 

дейност в друга. 

ОЦЕНКА. Системата за оценка е ефективна когато позволява 
на учениците да преуспяват. Въпреки това почти винаги има ученици, 
които отклоняват опитите на учителя (който и да е) да ги мотивира и 
да им помага и които съзнателно са решили да не правят нищо за да 
си подобрят положе-нието. Огромната част от учениците, обаче 
работят по-интензивно, когато са оценявани справедливо. 

ОБУЧЕНИЕ И ПАМЕТ. Много от това, което човек изпитва се 
съхранява в краткосрочната памет, която има ограничена вместимост. 
Болшинството от нея се отхвърля бързо (забравяне), за да се създаде 
място за нова информация, но част от нея се обработва в дълго-
срочната памет. Една от основните теории в когнитивната психология 
е, че паметта се състои от систематически устроени мрежи от свързани 
факти, известни като схема (schemata). В хода на обучението новата 
информация се свързва със съществуващите схеми. Част от менидж-
мънта на обучението е контролът на свързването на новата инфор-
мация със схемите. Ситуацията се усложнява от по-ниското ниво на 
мотивираност на децата за участие в учебния процес в сравнение с 
възрастните. 

Според MUD-теорията на Downs (1987), трите процеса -
запомняне (факти), разбиране (концепции) и изпълнение (Memoriz-
ing, understanding, doing) са ключът към успех в обучението [193]. 

МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА ПРИ УЧЕНЕ ЧРЕЗ ОТКРИВАНЕ. 
Мениджмънтът на класа е по-особен при случаите на учене чрез 
откриване (inquiry-based activities). Учениците са съсредоточени върху 
наблюденията и съвместните (кооперативни) взаимодействия в гру-
пата. Учителят е в по-голяма степен съучастник в изследванията, 
отколкото център на ученическото внимание. Той е източник на 
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полезни предложения или изследователски въпроси. В повечето 
случаи учениците са силно ангажирани и с интерес участват, което 
силно намалява дисциплинарните проблеми. Управлението става от 
повече външно, повече вътрешно - основано на мотивация и 
любопитство. [119] 

МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА В КОМПЮТЪРНИ КЛАСОВЕ. Осо-
бено интересни са случаите на мениджмънт на компютърни класове 
[221], при които се съчетават въздействията от страна на учителя и 
на възможностите на хардуера и софтуера. 

МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА В ЧАСОВЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО 
ВЪЗПИТАНИЕ. Успешният мениджмънт на класа е необходим за 
ефективно обучение. Особено значение има за предмети от рода на 
физическото възпитание, където по данни от САЩ активното заето 
време (фактическо въвличане на учениците в предвидените действия) 
е само 25-30 % от цялото време. [262] 

4.5. МЕНИДЖМЪНТ И МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ 

4.5.1. ДЕФИНИЦИИ ЗА МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ 
МОТИВАЦИЯ. Точното дефиниране на понятието "мотив" и 

"мотивация" се оказва много трудно. Липсва съгласие на теоретично 
ниво. 

Според Webster, да мотивираш означава да осигуриш повод 
или да предизвикаш потребност или желание у човек да действа. 
Според Gardner, мотивацията е отговор на въпроса "Защо организмът 
действа по този начин?» 

Мотивацията се определя като стимул, подбуда за създаване 
и поддържане на намерения и целенасочени действия (Ames,1989). 
Нейната важност е в това, че тя определя степента на активна при-
частност (въвлеченост) на ученика и отношението му към обучението. 

Мотивацията е желание за достигане на целта, обединено с 
енергия да се работи за тази цел. Тя има 4 аспекта: (1). Цел. (2). 
Усилие. (3). Желание за достигане на целта. (4). Благоприятно отно-
шение към визираната дейност. По думите на Н. Хил, „Търпение, 
постоянство и упорит труд са непобедима комбинация за успеха." 

Има разлика между положителна и отрицателна мотивация. 
Положителната мотивация включва удоволствие и оптимизъм относно 
задачата, а отрицателната - не. 

МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ. Ще приведем няколко типични изказ-
вания за мотивацията на учениците в образованието. 

Brophy (1987): "Мотивацията за учене е компетентност, придо-
бита чрез общия опит, но стимулирана най-непосредствено чрез 
моделиране, обмен на очаквания и пряко управление или социали-
зация от значимите други (особено родители и учители)." 
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Stipek (1988): "В много голяма степен учениците очакват да се 
учат, ако техните учители очакват от тях да се учат." 

Moody (1977): "Най-силните мотиватори за един човек могат 
да са безсилни при друг." 

Вгипег (1960): «Най-добрият начин да се създаде интерес към 
предмета е да се счита той за ценен, полезен, годен за употреба, 
особено в ситуации, които са извън контекста на обучението." 

Marshall (1987): „Специфична ценност, зависима от същността 
на учебните задачи, от това, доколко са интересни или не." 

Carole (1990): „...тя има дългосрочен характер и от нея зависи 
участието в ученето и качеството на процеса." 

4.5.2. ТЕОРИИ ЗА МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ 
ВИДОВЕ ТЕОРИИ. Мотивацията се разглежда като система 

за стимулиране на поведението. Бихевиоралните теории имат тен-
денция да се съсредоточават върху външните стимули (най-често 
награди), а когнитивните - върху вътрешните мотиви (цели). 

Когнитивистите обясняват мотивацията в термините на актив-
ното търсене от човек на смисъл и удовлетвореност от живота. 

Хуманистичните теории подчертават потребностите от личнос-
тен ръст. Те акцентират на целостността на човека, личната свобода, 
избора и самоопределението. 

4.5.2.1. БИХЕВИОРАЛНИ ТЕОРИИ 

ДРАЙВ - ТЕОРИЯ. По определението на Хъл, това е основно 
условие, инстинктивна (вродена) потребност, мотивираща психологи-
ческото състояние на организма. Стимулите-това са вторични, външ-
ни подкрепления. Най-важни са физическата (външната) среда и 
действията на учителя. Учебни мотиви. Основна стратегия е на по-
ощряващата мотивация: стимулиране на насочено към определена 
цел поведение. Стремеж към получаване на награди и предотвра-
тяване на наказания. 

КЛАСИЧЕСКО КОНДИЦИОНИРАНЕ. Теорията е на Иван Пав-
лов - създаване на мотиви: биологическите отговори на асоциирани 
стимули (драйв) възбуждат и насочват поведението. 

ИНСТРУМЕНТАЛНО/ОПЕРАНТНО КОНДИЦИОНИРАНЕ. Тео-
рията е на Скинър\ първичен фактор са последствията: подкрепящи 
стимули и препятствия, които управляват поведението. Желанието 
за награда е един от най-силните стимули за човешкото поведение. 

СОЦИАЛНО УЧЕНЕ (SOCIAL LEARNING THEORY). Теория на 
Бандура\ (1). децата се учат, наблюдавайки действията на другите 
около тях; (2). наблюдението на другите (опосредствано учене, ob-
servational learning) не изисква награди и наказания; (3). моделирането 
може да влияе на ученическото социално и академично поведение; 
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(4). Учителите влияят на поведението на учениците, те могат да 
предизвикват съзнателно планирани поведенчески изменения. 

4.5.2.2. КОГНИТИВНИ ТЕОРИИ 

ДИХОТОМИЧЕН МОДЕЛ НА МОТИВАЦИЯТА. По-старите из-
следвания на мотивите на учениците (50-те години на XX век) ги 
разглеждат като относително статичен конструкт. Gardner & Lambert 
(1959) е с два вида ориентация: интегративна (положително отноше-
ние и желание за интеграция) и инструментална (учене с някаква цел 
- кариера или образование). Счита се, че интегративно мотивираните 
ученици по-успешно учат от инструментално мотивираните и демон-
стрират по-висока активност и опитност. [164] 

ТЕОРИЯ ЗА САМООПРЕДЕЛЕНИЕТО. Теорията (self-determi-
nation theory) е разработена от Deci & Ryan (1985). Основава се на 
отношението между външни (extrinsic) и вътрешни (intrinsic) мотиви и 
основната човешка потребност от автономия. Човек е способен да 
започне и да регулира, чрез личния си избор, усилията, които 
изразходва, за да завърши задачата, която възприема като лично 
изгодна за себе си. 

Вътрешна мотивация (Intrinsic motivation): изпълнение на за-
дачата за собствена полза, независимо от каквато и да е външна 
награда. Вътрешните мотиви са свързани с идентичността на индиви-
да, интересът към предмета и чувството за благополучие (well-be-
ing). Учениците са вътрешно активни, когато ученето е цел само по 
себе си и когато имат възможност за избор на съдържание, форма, 
методи. Те намират вътрешно мотивиращите ги задачи за интересни 
и провокативни; в качеството на награда се проявява удоволствието 
непосредствено от дейността или чувството за компетентност (само-
ефективност) при изпълнението на задачата (Bandura, 1997). 

Външна мотивация (Extrinsic motivation): преследване на ня-
каква награда, външна по отношение на задачата. Учениците са външ-
но активни, когато цел на ученето е наградата (оценка или похвала), 
която не е органично и непосредствено свързана с ученето; придоби-
ването на прагматична ценност - диплом, степен, възможност за по-
добър живот, кариера и пр. 

Множество изследователи приемат логичната теза, че пълната 
мотивация е най-често комбинация на вътрешно и външно мотиви-
ране. Външната награда може да увеличи или намали силата на 
вътрешните мотиви в зависимост от това, доколко засяга чувството 
за самоефективност, свързаност с другите, чувство за собствено дос-
тойнство, преживяването на удоволствие от автономията при вземане 
на решения и изобщо на удоволствие от ученето. Мотивацията в този 
смисъл зависи много от контекста и определени обстоятелства. [263] 

Deci определя автономията, компетентността и свързаността 
като три критерия, необходими за самоопределението на мотивацията. 
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ТЕОРИЯ "ОЧАКВАНЕ-ЦЕННОСТ". Теорията (expectancy-value 
model) е на Vroom (1964), но и на Csikszentmihalyi, 1985; deCharms, 
1976, 1984; Dec/, 1975; Deci and Ryan, 1985; Hunt 1965; Lepper, 1983; 
Bandura, 1993; Schunk, 1991; Weiner, 1986. Vroom предлага следната 
схема. 

M = Е + I + V 
М - Мотивация (Motivation) 
Е - Възприета вероятност за успех (Expectancy) 
I - Връзка на успеха и наградата - материална изгода (Instru-

mentality) 
V - Ценност на целта (Valence, Value). 
Трите фактора си взаимодействат (VIE). И трите трябва да са 

налице и да са силни, за да е силна мотивацията като цяло. 

АТРИБУТИВНА ТЕОРИЯ. Теорията (attribution theory) е на Hei-
der( 1958) и Weiner (1974). Тя свързва дейността на човека с очаква-
нето на успех Всички опити да се обясни индивидуалното поведение 
(успех, неуспех) са свързани с някои "условия" (attributions) - вътрешни 
или външни, контролирани или не. Има няколко комбинации. 

• Вътрешни, неконтролирани условия са способностите 
и уменията. 

• Вътрешни, контролирани условия са усилията. 
• Външни, неконтролирано условие е късметът. 
• Външни, контролирано условие е трудността на зада-

чата 
В обучението (учебната среда) е важно да се помогне на учени-

ка да си самоприписва вътрешни и контролирани мотиви (усилия). 
Всички други варианти са варианти на неуспеха. 

Подпомагащото поведение е мотивирано от съответна потреб-
ност. Възприемането на причината за помощта и поведението не са 
свързани непосредствено. Те се определят от емоционални реакции 
от типа на съчувствие (жалост) или гняв. Поведението има причинно 
измерение управляемост, свързано с емоционални отговори. Познава-
телните и емоционални причинни последствия, определят действията. 
Атрибутивната структура, включваща причинност и емоции, може да 
има поведенчески последствия за самовъзприемане и стремеж към 
достижения, също и за възприемане на другите и социално действие. 

Weiner прави връзка между мисли, чувства и действия и прила-
га модела си към всяко подпомагащо поведение, особено към това 
на учителя спрямо ученика. Той възприема ученика като състояние 
на нуждаещ се от помощ и неговата емоционална реакция влияе като 
причинна на неговите действия - "възприятие-мислене-емоция-
действие". 

Eccles & Wigfield (1992) свързват мотивацията на учениците с 
очакванията за успешност на ученето и оценката на този успех. Тя 
има четири измерения: (а), ценност на достиженията (важност на 
индивидуалния успех); (б). вътрешна ценност; (в), външна утилитарна 
ценност; (г). цена на достиженията - пари, време, тревоги... 

Най-новите търсения (вече в началото на XXI век) разширяват 
мотивационните теории с идеята за влияние на ученическия клас или 
група (Ehrman, Clement, Dornyei) - стремеж на учителя да създаде в 
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класа ядро от активни и мотивирани ученици, които да увличат другите 
(използване на механизма на групова кохезия) и в същото време 
учителят трябва да поощрява ученическата самооценка. 

ТЕОРИЯ ЗА КОГНИТИВНИЯ ДИСОНАНС. Теорията (cognitive 
dissonance theory) е развита от Festinger (1957). Под когнитивен 
дисонанс се разбира познавателно разногласие - психологически 
конфликт, следващ от едновременното съществуване на различни 
когнитивни елементи в съзнанието на човека. 

Когато има несъответствие между две схващания (убеждения, 
вярвания), действия или между схващани и действие, хората действат, 
за да решат конфликта и несъответствието. 

Ако ние можем да създадем достатъчно несъответствия, това 
ще води индивида към промяна на поведението, а оттам и в начина 
на мислене, а оттам - в поведението. 

ТЕОРИЯ ЗА ПЛАНИРАНОТО ПОВЕДЕНИЕ. Възприемането на 
факторите от обкръжаващата среда и намеренията като детерминанти 
на действията са включени в теорията за аргументираното действие 
и последващото планирано поведение (planned behaviour theory), раз-
вита от Ajzen & Fishbein (1969-1991). 

Те постулират, че човек формира намерение за някакво поведе-
ние. Намеренията са индикатори за това, доколко е силно желанието 
и колко усилия са склонни да употребят за това. По този начин, наме-
рението става мотиватор на поведението, както и по намерението 
може да се предскаже поведението с висока степен на точност. Според 
теорията за аргументираното действие, намеренията се определят 
от отношението към действието (положителни или отрицателни оцен-
ки) и субективните норми (възприятие на чуждите очаквания за 
действие в ситуацията) - т.е. те са комбинация от два фактора: 
вътрешен (субективен) и външен (средови). Според теорията на 
планираното поведение, третият детерминант на поведенческите 
намерения е поведенческият контрол, който се свързва с трудността 
на реализацията и усещането за препятствия. 

ТЕОРИЯ ЗА СТАДИИТЕ НА КОГНИТИВНОТО РАЗВИТИЕ. 
Теорията е на Piaget (1972). Развитието на интелекта на човека 
преминава през специфични стадии. 

От 0 до 2 г. - „Сензомоторен интелект" - базисни рефлекси, 
координационни рефлекси. 

От 2 до 6-7 г. - „Предпонятийно, символично мислене" -
самоориентация, егоцентризъм, символи и език, но в нелогически 
връзки. 

От 6-7 до 11-12 г. - „Мислене в конкретни операции" - мислене 
чрез брой, дължина, маса, тегло, област, обем, материал; логически 
подредени и систематизирани символи; повече от една гледна точка; 
няма абстрактни проблеми; обмисляне на различни варианти. 

След 11-12 г. - „Мислене във формални операции" - абстрактно 
мислене; теоретични съображения. Само 35% от всички хора достигат 
до този стадий. 
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За да се развие следващият стадий, трябва да се е развил 
предходният. 

За да е активно детето, родителите и учителите трябва да 
предоставят информация и дейности, които не са твърде надвиша-
ващи възможностите му. 

Учителите трябва да използват множество разнообразни 
методи за мотивиране на детето. 

ЗОНА НА НАЙ-БЛИЗКОТО (ПРОКСИМАЛНО) РАЗВИТИЕ. 
Теорията е на Л.Виготски. 

Зоната обхваща разстоянието между фактическото ниво на 
развитие на ученика и нивото на потенциалното развитие, между 
опитното ниво на преподаване и възможностите на детето. Ако това 
различие е твърде голямо, обучение няма, ако е твърде малко - също. 

Учителят, родителят или съучениците трябва да подкрепят 
обучението, като дават възможност да се учи на ниво, което надви-
шава моментните възможности на детето. 

СОЦИАЛНО-КОГНИТИВНИ ТЕОРИИ (SOCIAL COGNITION 
THEORY). Съгласно модела на Уейнър, предчувствието за успех е 
познавателен предиктор на действието. То е стабилно причинно изме-
рение и определя изразходваните усилия и настойчивостта при изпъл-
нението на работата. Това очакване за резултат е диференцирано от 
очакването за ефективност. Bandura (1977) акцентира на това 
различие, като особено важно е последното. Хората може да имат 
очаквания за резултата, но ако това очакване е съпроводено със 
съмнения относно способността им да изпълнят това действие (само-
ефективност), то това влияе на поведението им. 

ТЕОРИЯ ЗА САМОЕФЕКТИВНОСТТА (SELF-EFFICACY). Тео-
рията е на Bandura (1997), който свързва мотивацията с увереност в 
способността за действие и, че човек ще се справи със ситуацията, 
че зависи само от себе си, а не от обстоятелствата и в случая от 
учителя. 

Той извежда на преден план тезата, че личностното действие 
е възможно след оценка на собствените способности и компетент-
ности. 

Успешният резултат, постигнат с минимални усилия създава 
впечатление за големи способности и усилва усещането за само-
ефективност. Напротив, успехът след голямо усилие показва ниска 
способност и отслабва чувството за само-ефективност. Успехът в леки 
задачи не обезпечава никаква информация за само-ефективността, 
за разлика от успеха в стимулиращи задачи, който увеличава компе-
тентността. Според Бандура, усещането за самоефективност не само 
е познавателен детерминант на действията, но и познавателен 
посредник на каузалната атрибуция (възприемането на причинността 
на поведението). 

ТЕОРИЯ ЗА САМО-РЕГУЛИРАНЕТО (SELF-REGULATION). 
Също е на Bandura. На преден план е целеполагането, панирането 
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на начина за достигане на целите, поемането на задължение за 
достигането на целта, модифицирането на действията. 

ТЕОРИЯ ЗА ДОСТИЖЕНИЯТА. Теорията (achievement moti-
vation theory) е на Atkinson & Raynor (1974). Основното понятие е 
"потребност от достижения": индивидите с висока потребност от 
достижения са заинтересовани от превъзходството над другите за 
собствена полза, имат тенденция да започват и да извършват 
действия с цел достижения, да работят с усилена интензивност в 
тези задачи, за упорстват при неуспех. Страхът от неуспех е главният 
двигател за успех. Характерен фактор е и страхът от успех: опасение 
за загуба на социална поддръжка (присъединение). 

ТЕОРИЯ ЗА ЦЕЛТА. Теорията (goal-theory) е на Locke & Latham 
(1994). Те диференцират три типа цели: 

Цели "Майсторство" (учебни цели) - съсредоточени към 
получаване на компетентност, нови знания или умения. 

Цели "Изпълнение" (его-причастност) - съсредоточени към 
достигане на нормативно-основани стандарти, изпълнение по-добре 
от другите или успех без много усилия. 

Социални цели, които са съсредоточени към човешките 
отношения. 

В контекста на училищното обучение, което въвлича в относи-
телно структурирана среда, учениците, които се стремят към "май-
сторство" надделяват над тези, които се стремят към другите две 
цели. Това не винаги е правило в житейски аспект. Там се ценят и 
трите аспекта. 

Индивидите са активни, за да избегнат отказа или неуспеха 
(по-често свързвано с цели "Изпълнение"), тогава избират по-лесни 
задачи или за да достигнат успех (по-често свързвано с цели "Май-
сторство»), тогава избират средни по трудност задачи. 

4.5.2.3. ПСИХОАНАЛИТИЧНИ ТЕОРИИ 

Психоаналитичните теории предлагат разнообразие от 
фундаментални постановки: 

Freud счита, че всички действия или поведения са резултат от 
вътрешни, биологически инстинкти, които се класифицират в две 
категории: живот (сексуална) и смърт (агресия). Adler включва като 
мотиватор властта (парите), a Jung - темпераментът. 

Erikson & Sullivan считат, че междуличностните и социалните 
отношения са фундаментални. Мотивацията трябва да се свързва 
със съответните стадии в социоемоционално развитие: 

През „орално-сензорният стадий" (до 1 г.), детето вярва, че 
околната среда може да бъде така конструирана, че да задоволи 
неговите основни психологически и социални потребности. 

През „мускулно-аналният стадий" (1-3 г.), детето научава, че 
може да управлява и развива усещането за добра воля и съжаление 
и мъка заради липса на самоконтрол. 
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През „локомоторно-гениталният стадий" (3-6 г.), детето научава, 
че може да започне действие, както и чувството за вина след това. 

През „латентният стадий" (6-12 г.), детето научава, че може да 
се правят нещата добре и правилно в сравнение със стандарти или с 
другите. 

През „юношеството" (12-19 г.), се развива усещане за Аз в 
отношенията с другите, наличие на собствени мисли и желания 
(социална идентичност и персонална идентичност - способности, 
цели, възможности). 

През „ранната зрелост" (20-25 г.), се развива способност за 
даване и получаване на любов, дългосрочни обвързвания. 

През „средната зрелост" (26-64 г.), се развива интерес към 
ръководството на развитието на следващото поколение. 

През „старостта" (след 65), се развива усещане за приемане 
на живота какъвто е и важността на хората и отношенията, такива 
каквито са. 

4.5.2.4. ХУМАНИСТИЧНИ ТЕОРИИ 

Хуманистичните теории считат, че обучението е с висока степен 
на управляемост и следователно по-скоро трябва да е предписано, 
отколкото описано. Те подчертават "естественото желание" на всеки 
да се учи. Учениците трябва да получат пълномощия за самоуправ-
ление и да контролират обучението. Учителят от център на власт 
става помощник .улесняващ (фасилитатор). 

ЙЕРАРХИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ ПОТРЕБНОСТИ. Теорията е 
развита от Abraham Maslow (1954). Потребностите на човека са две 
групи: (1). Потребности на дефицита и (2). Потребности на ръста. В 
пределите на първата категория всяка по-ниска потребност трябва 
да е задоволена, преди да се премине на по-високо ниво. 

Потребностите на дефицита са: (1). Физиологически: глад, 
жажда, телесен комфорт и пр. (2). Безопасност / сигурност: липса на 
заплаха. (3). Принадлежност и любов: присъединеност към другите, 
да си приет. (4). Уважение: реализиране, да си компетентен, получа-
ване на одобрение и признание. 

Индивидът е готов да действа на ниво потребности на ръста, 
само ако са удовлетворени всички потребности на дефицита. 

Потребности на ръста: (5). Познание: да знаеш, да разбираш, 
да изследваш. (6). Естетика: симетрия, ред и красота. (7). Самоакгуа-
лизация: самоосъществяване и реализация на собствения потенциал. 
Самоактуализиращият се човек се характеризира с фокусиране върху 
проблеми, схващане за живота (житейска философия), наличие на 
тревожност за персоналния ръст, демонстрация на максимален опит. 
(8). Трансцендетност: помощ на другите за тяхната себеразбиране и 
реализация на техния потенциал. 

ТЕОРИЯ НА АЛДЕРФЕР. Друга теория за йерархията на 
човешките потребности е развита от Alderfer (1972). Той следва една 
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теза на Маслоу - че неговата теория не се отнася за всички хора. 
Интроверсията и екстроверсията са едни от най-често използваните 
личностни характеристики. Алдерфер приема, че интровертите и 
екстровертите имат различни житейски стратегии и мотивации. 

В неговата схема има три нива на потребности: 
1. Ръст. Подбужда човека към творчески или производителни 

влияния на себе си и на неговата обкръжаваща среда. Удовлетворе-
ност след прилагане на способностите в проблеми; създава чувство 
на цялостност и значимост като човек. При интровертите стремежът 
е към самоактуализация: развитие на компетентност (знание, отноше-
ния и умения) и характер. При екстровертите - трансцендентност (по-
мощ на другите за тяхната себеразбиране и реализация на техния 
потенциал). 

2. Другите (Свързаност). Подбужда човека към отношения със 
съществени други. Удовлетвореност вследствие на взаимно споделяне 
на мисли и чувства; приемане, утвърждаване, разбиране и влияние. 
При интровертите стремежът е към личностна идентификация с гру-
пата, значимите други (присъединеност). При екстровертите - ценност 
на човека за групата (уважение) 

3. Аз (Съществуване). Включва всички различни форми на 
материални и психологически желания. Когато е разделено между 
хората, изгодата на едни е загуба за други, ако ресурсите са ограни-
чени. При интровертите стремежът е към физиологически, биологи-
чески (включително основните емоционални потребности). При 
екстровертите - свързаност, сигурност. 

ТРАНСПЕРСОНАЛНИ/ДУХОВНИ ТЕОРИИ. Тези теории (trans-
personal /spiritual theories) свързват човешкия живот с някакви духовни 
цели и измерения. 

4.5.3. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА МО-
ТИВАЦИЯТА. Най-често прилаганите инструменти са: The "Attitude/ 
Motivation Test Battery (AMTB) - Gardner, 1985; Motivational intensity 
questionnaire (Gardner, 1985). 

Специално за измерване на интензивността на мотивацията: 
The Instructional Materials Motivation Survey (IMMS) (Keller, 1987); Strat-
egy Inventory for Language Learning (SILL) (Oxford, 1989); Motivational 
Delivery Checklist (Keller and Keller, 1989); Motivational element ques-
tionnaire (Schmidt et al., 1996). 

За Измерване на вътрешните и външни стимули: Motivation 
Scale (Wen, 1997); The Website Motivational Analysis Checklist (Web-
MAC) (Small, 1997) 

ARCS-МОДЕЛ ЗА МОТИВАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО. Ранните 
изследвания на мотивацията са предимно в областта на бизнеса -
как да се мотивират работниците да работят повече и по-добре. По-
новите изследвания са в обучението - подобряване на достиженията, 
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на мениджмънта на класа и задоволяване нуждите на 
разнообразните ученици. Един такъв модел е ARCS на John М. Keller 

Моделът е внедрен в множество теории, най-значимата от които 
е expectancy-value theory (очакване, надежда, вероятност- ценност 
теория) на Vroom (1964); Porter and Lawler (1968). В нея "усилието" е 
главен измерим резултат. За това е необходимо: (1). човек трябва да 
оцени задачата и (2). човек трябва да вярва, че ще успее да реши 
задачата. Затова, в учебната ситуация, познавателната задача трябва 
да е представена по начин, значим за ученика и който е свързан с 
положителни очаквания за успешно достижение на образователните 
цели. 

Моделът изисква 4 съществени компоненти на стратегията за 
мотивиране на обучението, всеки от които има по три субкомпоненти. 
[265] 

1. Внимание - методи и техники за подбуждане и поддръжка 
на любопитство и интерес, (а). Възприятие: обезпечаване на новост, 
неочакваност, удивление, несъвместимост или неувереност, (б). Из-
следване: стимулиране на любопитство, излагане на въпроси или 
проблеми, (в). Вариативност: включване на диапазон методи и сред-
ства, за да удовлетворят изменящите се потребности на учениците 
от информация. 

2. Приложимост, у м е с т н о с т - методи и техники за стимулиране 
на ученическите нужди, интереси и мотиви, (а). Ориентация към цели: 
представяне на цели и обосновка на полезността на обучението и 
определени методи за успешни достижения, (б). Съответствие: целите 
на обучението се съпоставят с житейските цели на учениците, (в). 
Дружествени отношения: съдържанието да е понятно и да е свързано 
с опита и ценностите на учениците. 

3. Увереност - методи и техники за развитие на положително 
очакване за успешно достижение, (а). Изисквания към обучението: 
учениците да са наясно относно изискванията към обучението 
(изпълнение и критерии за оценка), (б). Възможности за успех: обу-
чението трябва да е дразнител, да стимулира, (в). Персонална отго-
ворност: отношение на учебните достижения към персоналните 
усилия и възможности на учениците. 

4. Поддръжка - методи и техники за външна и вътрешна сти-
мулация на усилието, (а). Вътрешно подкрепление: поощряване и 
поддръжка на естественото удоволствие от придобиване на знание, 
(б). Външна награда: положително подкрепление и мотивираща обрат-
на връзка, (в). Безпристрастие: последователна поддръжка на стан-
дарти и последствия, свързани с успеха. 

Разработени са няколко инструмента за изследване на моти-
вацията на учениците по този модел. 

1. Въпросник IMMS (The Instructional Materials Motivation Sur-
vey, Keller, 1987) c 36 въпроса относно учебните материали, които 
току що са използвани. 

2. Чек-лист MDC (the Motivational Delivery Checklist, Keller, 
Keller, 1989) - 47-айтемов инструмент за оценка на мотивационния 
потенциал на учителя. 

3. Уебсайт-базиран чек-лист WebMAC (The Website Motiva-
tional Analysis Checklist, Small, 1997) - инструмент за проектиране и 
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оценка на мотивационния потенциал на обучението. Съдържа 32 
айтема (по други данни - 60), групирани в 4 скали: Привличане, 
Съдържателност, Организираност и Приятност. 

ИЗТОЧНИЦИ НА МОТИВАЦИЯ. Според Fisher (1990), има три 
главни източника на мотивация в обучението: 

1. Естественият интерес на учениците: удовлетворение на инте-
реса. 

2. Учител/институция/работа: външна награда. 
3. Успех в работата: обединение на удовлетворение и награда. 
Те могат да се класифицират като външни или вътрешни (за 

човека). 
Външните (поведенчески) стимули са свързани с вродените ин-

стинкти. В общия смисъл те се свързват с получаване на желателни, 
приятни последствия (награда) или избягване на нежелателни, непри-
ятни последствия; подражаване на положителни модели. 

Вътрешните източници могат да бъдат категоризирани на 
органични (физически) и психически: 

Органичните (физически) източници са свързани с поддържане 
на баланс, хомеостазис: увеличение (намаление) на възбуждането; 
активизиране на усещанията (вкус, мирис и пр.); намаление на глад, 
жажда, дискомфорт и т.н. 

Когнитивните източници са свързани с поддържане на внимани-
ето към нещо интересно; развиване на усещането за разбиране; уве-
личение (намаление) на познавателната неувереност; решение на 
проблеми или вземане на решения; отстраняване на заплаха или риск. 

Емоционалните (афективни) източници са свързани с увеличе-
ние (намаление) на емоционалния дисонанс; увеличение на усеща-
нето за благополучие (добро); намаление на усещането за лошо; 
увеличение на усещането за безопасност или заплаха за намаление 
на усещането за собствено достойнство; поддържане на ниво на 
оптимизъм и ентусиазъм 

Конативните (волеви) източници са свързани със стремеж към 
индивидуално определена цел; стремеж към индивидуална мечта; 
контрол над собствения живот; отстраняване на заплахи за целите и 
мечтите; намаляване на усещането за чужд контрол на собствения 
живот. 

Трансперсоналните(духовни) източници са свързани с разби-
ране за жизнена цел. 

ФАКТОРИ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ. Според Brophy 
(1987), мотивацията за учене е компетенция, придобита "чрез общия 
опит, но стимулирана непосредствено от преките инструкции и 
очакванията на значимите други (особено родителите и учителите)." 

Домашната среда на децата формира началното отношение 
към ученето. Удовлетворението на естественото детско любопитство 
към света, изучаването му, отговорите на детските въпроси водят до 
развитие и стимулиране на детската любознателност. Развитието на 
познавателна самостоятелност и автономност в ранна възраст е важ-
на, тъй като ги подготвя за рисковете, присъщи на ученето. 
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Постъпвайки в училище, у децата започват да се редуват успехи 
и неуспехи и да се формира отношение към тях. Източниците, според 
децата (най-често за успехите: усилие, способност, късмет, трудност 
на задачата; и за неуспехите: недостатъчно способности или усилия) 
имат важно значение за тях. Очакванията на учителите също оказват 
мощно влияние. 

Атмосферата в класната стая (училищната култура) е много 
важна. Тя мотивира за учене, ако се възприема като място, което е и 
свое, като място, където детето е оценено и уважавано. 

Съществени мотиватори са и посилната трудност на задачите; 
практическата приложимост на знанието; присъствието на опреде-
лени несъответствия в задачата, които стимулират ученическото 
любопитство. Проектирането в задачата на специфични, краткосрочни 
цели може да помогне на учениците да съединят усилието с успеха. 

От друга страна, възнагражденията трябва да се прилагат 
внимателно, тъй като имат потенциал за намаляване на мотивацията. 
(Цит. По: L.Lumsden) 

ГРУПОВА НОРМА НА МОТИВАЦИЯ. Още в 60-те години на 
XX век Koulmen ръководи широки изследвания в САЩ, насочени към 
изучаването на факторите, влияещи на качеството на образованието. 
Един от най-важните му изводи е, че "учениците се учат по-добре, 
ако техните съученици имат положителна мотивация за учене и 
достатъчно ресурси. По друг начин казано, образователните ресурси, 
обезпечени от съучениците са по-важни за крайния резултат, отколкото 
ресурсите обезпечени от училището. Или, тези, с които учите са по-
важни от тези, които ви учат..." Груповата норма се създава от 
водещите ученици в класа. Обикновено това са посредствените, които 
са заинтересовани от снижаването на изискванията. По-рядко от по-
надарените, които обикновено са индивидуалисти. 

ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. В изследването на М. Poulou & В. 
Norwich [243], от многото възможни детерминанти на поведението са 
включени дете, семейство, учител и училищна среда. Те предизвикват 
познавателни и емоционални последствия. Моделът съчетава горните 
три подхода. 

Емоционалните последствия са разделени на "предизвикани 
от другите" (емоционални отговори на учителя от типа на симпатия и 
антипатия) и "само-афекти" (учителски стрес, тревожност, безпокой-
ство, безпомощност, депресии на професионална основа). Те пораж-
дат и усещането за само-ефективност. 

Влияние на фактори върху учителската каузална атрибуция 
(корелация): Учител - особености на детето (0,20); отговорност (0,27); 
Училище - Аз-концепция (0,11); Дете - Аз-концепция (0,15); самоефек-
тивност (0,21); субективни норми (0,17). Семейство- няма установена 
връзка. 

Влияние на фактори върху потребността от подпомагащо пове-
дение: (Концепция за дете (-0,20); Особености на детето (0,11); 
Отговорност (0,27); Самоефективност (0,20). Аз-концепция - няма 
установена връзка. Субективни норми - няма установена връзка. 
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Връзка между емоционални и поведенчески отговори на 
учителя и елементите на самоефективността: 

Позитивни въздействия - желание за подпомагащо поведение 
(0,17); усещане за ефективност на социалната среда (0,13); усещане 
за ефективност на позитивните въздействия (0,56). 

Негативни въздействия - усещане за ефективност на негативни-
те въздействия (0,72). 

Сближаване - желание за подпомагащо поведение (0,13); 
усещане за ефективност на позитивните въздействия (0,39); усещане 
за ефективност на учителя (0,21). 

Отпращане (в друга инстанция, на специалист и пр.) - усещане 
за ефективност на позитивните въздействия (0,20); усещане за ефек-
тивност на учителя (0,37); усещане за ефективност на училището 
(0,13); усещане за възможности за помощ изобщо (-0,09). 

4.5.4. МОТИВАЦИЯТА - ПРАВИЛА ЗА УЧИТЕЛИТЕ И 
УЧЕНИЦИТЕ 

РОЛЯ НА УЧИТЕЛЯ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА 
УЧЕНЕ. Ролята на учителя за стимулиране на учениците за участие 
в учебния процес има голямо значение за възпиране на нежелателното 
ученическо поведение (Curwin, Mendler, 1988). Учителят е мотива-
ционен ментор (наставник), който: 

• Помага на учениците за личното им целеполагане. 
• Отправя високи очаквания към всички ученици. 
• Стимулира учениците към високи достижения. 
• Въвлича учениците в процеса на самооценяване. 
• Демонстрира разнообразие от модели и подходи в 

обучението. 
• Въвлича учениците в планирането на учебния процес 

и другите действия на класа. 
• Поощрява учениците към настойчивост. 
• Тренира социални умения чрез кооперативни задачи. 
• Въздейства за изменение на мненията на учениците. 
• Поведенчески модел за учениците, който се усъвър-

шенства непрекъснато. 
• Демонстрира и стимулира интерес, спонтанност, креа-

тивност. 
• Помага на учениците да видят света по различен на-

чин. 

ПРАВИЛА ЗА УЧИТЕЛИТЕ. В специализираните източници се 
дават някои правила за учителите. 

Dornyei (1994,1998): развийте самоефективността на учени-
ците; намалете тяхната тревожност; създайте приятна, топла атмо-
сфера в клас; мотивиращи предписания; поощрение на учениците 
да си поставят достижими цели; увеличение на атрактивността на 
обучението; направете уроците интересни; дайте личен пример със 
своето поведение; развийте добри отношения с учениците; увеличете 
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познавателната самоувереност на ученика; стимулирайте автономи-
ята на ученика; индивидуализирайте процеса на обучение; увеличете 
броя на цел-ориентираните ученици. 

Oxford & Shearin (1996): (1). Учителите да изяснят фактическите 
подбуди на учениците спрямо учебния предмет; да изяснят кои теми 
са най-привлекателни. (2). Учителите да подпомагат формирането 
на увереност в успеха. Учениците да имат реалистични но стимули-
ращи цели, които да постигат по различни пътища, чрез различни 
учебни стилове. (3). Учителите трябва да направят класната стая при-
ветливо, положително място, където са задоволяват техните психоло-
гически потребности и където има минимална тревожност. 

ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО СТИМУЛИРАНЕ НА УЧЕНЕТО. Huitt 
(2001) обобщава възможностите за вътрешно и външно стимулиране 
на ученето. 

ВЪТРЕШНО СТИМУЛИРАНЕ. Като вътрешни фактори най-
често се посочват: възраст; пол; религия; цели; потребност; интерес 
и любопитство; отношение към предмета; очакване за успех; усещане 
за самоефективност и компетентност; предзнание. Те карат ученика 
да действа за своя собствена нужда, да изпитва чувство на удовлетво-
рение. 

Препоръките за учителя за вътрешно мотивиране са в следните 
насоки: обяснете защо е важно да се изучава предмета и темата; 
създайте и/или поддържайте любопитство; обезпечете разнообразни 
действия и сензорни стимули; осигурете модели за подражание; раз-
вийте набор от възможни цели за обучението; свържете обучението с 
потребностите на учениците. 

ВЪНШНО СТИМУЛИРАНЕ. Външно мотивираният ученик учи 
за да получи някакво възнаграждение или за да избегне някакво 
наказание от хората, които са край него. 

Външни фактори: 
• Учител: поддръжка; представяне на учебните задачи; 

активиращи учебни методи и техники; осигуряване на 
ясни очаквания; коригираща обратна връзка; осигу-
ряване на ценни и достъпни за учениците награди. 

• Учебно съдържание: релевантно (уместно, приложимо, 
от практическо значение), атрактивно, трудно, но инте-
ресно. 

• Атмосфера в клас: топла, положителна атмосфера. 
• Социална идентичност (съученици): много силно е 

влиянието им в средна училищна възраст. 
• Ролеви модели: учениците трябва да имат положител-

ни и реалистични образци за подражание, които де-
монстрират ценността на обучението. 

• Домашна поддръжка: семейната среда трябва да е 
положително настроена. 

• Учебна среда: отношението спрямо учениците трябва 
да е положително, средата трябва да стимулира актив-
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ност, да не е застрашаваща, да не е отхвърляща, да не 
е смущаваща. 

ЕФЕКТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОБЪР ЕМО-
ЦИОНАЛЕН КЛИМАТ В ОБУЧЕНИЕТО. Поощрявайте и поддържайте 
учениците винаги, но особено, когато се борят или изпитват недоста-
тък от доверие в някои области. Бъдете енергични и възторжени в 
преподаването. Създайте атмосфера, в която учениците не се стра-
хуват от грешки и са поощрени да рискуват. Избягвайте причиняващи 
напрежение техники от типа на неочаквани контролни работи, 
извънредно конкурентни задачи, както и поправката на грешки по 
начини, които могат да изложат учениците пред техните съученици. 
Дайте възможност на учениците да говорят за себе си, своите интереси 
и култура. Поощрете учениците да разискват възможностите, които 
им дава обучението в живота. Създайте чрез представяне на достижи-
ми цели и разумни очаквания, познавателна среда с определен потен-
циал за успех. Отбележете успехите и прогреса на всеки ученик. [208] 

МОТИВАЦИЯ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ. Една от главните цели на 
учителя е да мотивира учениците да усвоят предвиденото учебно 
съдържание. Проблемите в това отношение са много. 

Има три основни цели на обучението: (1). Учениците трябва 
да изучат или разберат. (2). Те трябва да усвоят дадено действие 
или умение. (3). Те трябва да демонстрират своите достижения. 

Неуспехът на ученика в едно или друго направление е неуспех 
и на учителя. Затова и целта на учителя е да помогне на учениците 
да успеят. 

Ефективни стратегии за създаване на стимулираща и подпома-
гаща обучението среда. 

1. Оптимално планиране на уроците. Записване на главните 
компоненти. Разглеждане на темата в учебника и ръководството на 
учителя. Планиране на учебните действия. Формулиране на въпроси 
и проблеми, които присъствате учебното съдържание. Предвиждане 
на въпроси и проблеми (затруднения), с които биха се сблъскали 
учениците. Предвиждане на новости, които биха засилили интереса. 

2. Яснота при провеждане на урока - учениците трябва да 
разберат кога завършва обучението по даден сегмент и в урока като 
цяло. 

3. Проверка на разбирането на учебното с ъ д ъ р ж а н и е и 
незабавна реакция. Сумиране, конспективно изложение на основните 
моменти в края.[140] 

ДЕМОТИВИРАНЕ (ЗАГУБА НА МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ). 
Учениците може да загубят мотивация за учене - нежелание за 
участие в учебния процес. Симптомите са безпокойство, смущение, 
обърканост, разстроеност, сърдитост, неувереност, угнетеност. Най-
общите причини затова са промяна в ситуацията (други приоритети), 
натрупване на отрицателен опит, изоставане в обучението, слаби 
резултати, чувство за изолираност, несъответствие на обучението с 
личните цели, дисонанс между знание, убеждения и интереси, 
трудност на учебното съдържание. 
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ПРОГРАМА ЗА РЕМОТИВИРАНЕ. Програмата съдържа 8 
стъпки [http://www.unisanet.unisa.edu.au/motivation/]. 

1. Дай си време. Загубата на мотивация не е станала изведнъж, 
също и ремотивирането изисква време. Запазете спокойствие и се 
съсредоточете върху проблема. 

2. Работете цялостно. Загубата на мотивация засяга мислите 
(няма да се справя), чувствата (тревожност, вина) и тялото (преумора). 

3. Фокусиране върху целите - дългосрочни, краткосрочни, 
приоритетни. Реално човек може да работи пълноценно за 1-2 от 
тях. Да се определи мястото на обучението сред тях. 

4. Направете обучението приоритет. 
5. Свържете учебните достижения с усещането за комфорт. 
6. Погрижете се за Вашето физическо здраве. Ефективното 

учене изисква здраво тяло - храна, напитки, дрехи и пр. 
7. Визуализирайте мотивиращите ситуации. 
8. Възползвайте се от Вашето знание. 

ПОМОЩ ЗА НЕМОТИВИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ. Първата стъпка 
на учителя е да се открият учениците, при които се срещат вътрешни 
демотивации — сдържане на усилията, опити за измама, забавяне 
при изпълнение и пр. (L.Lumsden) Процесът се нарича "атрибутивна 
преподготовка" и включва моделиране, социализа-ция и практически 
упражнения. Целта е да се помогне на тези ученици (1) да се кон-
центрират върху задачата, а не да се разсейват от страх от неуспех; 
(2) намаляване на фрустрацията чрез търсене на алтернативни пъ-
тища за решение на проблемите, вместо да се отказват; и (3) 
неуспехите се обясняват с недостатъчните усилия, информация или 
безрезултатни стратегии, а не с недостиг на способности (Brophy 
1986). 

Други потенциално полезни стратегии включват: 
• изобразяване на усилието като инвестиция, а не като 

риск; 
• развитие на уменията в поредица от последователни 

стъпки и в зависимост от решаваните проблеми; 
• фокусиране върху майсторството (Brophy 1986). 

ВЪВЛИЧАНЕ НА УЧЕНИКА. Стратегии за въвличане и под-
дръжка на активно включване на ученика в акта на обучение: 

• Дайте пълни и точни инструкции, като избягвате прека-
лената детайлизация (помнят се първите и последни 
инструкции), неопределеността, липсата на конкрет-
ност. Дайте примери. 

• Осигурете практика на съответното ниво на трудност. 
И много трудното, и много лесното обучение демора-
лизира. 

• Подкрепете ученика, който полага усилия. 
• Осигурете алтернативни действия за учениците, които 

изпълняват задачите си по-рано. 
• Борете се със скуката и поддържайте ученическия ин-

терес. 
• Осигурете чувство за прогрес. 
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• Осигурете ясни процедури. 
• Минимизирайте съревнованието; учениците трябва да 

се конкурират със себе си, а не с другите ученици. 

ПРАВИЛА ЗА УЧЕНИЦИТЕ. Dona Levin. 
• Вие имате потенциал, работете. 
• Представете си какви искате да бъдете и всеки ден 

правете по една крачка към своята мечта. 
• И макар, че от време на време ще Ви е трудно, след-

вайте посоката. 
• Бъдете храбри да вярвате в своя потенциал и успех. 
• Мотивацията е сила, която Ви заставя да предприе-

мате мерки и да прилагате усилия, необходими за да 
направите нещо. 

• Има две важни съставни части на мотивацията: (а). 
За кого е това? - за мен непосредствено ИЛИ задругите 
(родители или учители), (б). Защо трябва да го правя? 
- да получа изгода ИЛИ да избегна неприятности. 

• Учениците са най-ефективни когато работят за себе 
си и получават изгода (резултат, който искат). 

4.6. МЕНИДЖМЪНТ И СТИЛОВЕ НА УЧЕНЕ 

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

Между 1940 и 1970 г. различни изследователи описват различни 
измерения на стила, но работят в собствени контексти и в изолация 
един от друг. Това води до голямо разнообразие в описваните стилове. 
Изследванията са свързани с индивидуалните различия в познанието. 

След 70-те години на XX век изискванията са за модифициране 
на обра-зователната среда, за да се удовлетворят индивидуалните 
различия в клас, за приложение на принципите на диференциалната 
педагогика [46]. 

Цялостна разработка на темата е може да се види в моята 
книга „Стилове на познание и учене. Теории. Диагностика. 
Етнически и полови вариации в България" [58], от която е следващият 
текст. 

КОГНИТИВЕН СТИЛ И СТИЛ НА УЧЕНЕ. «Терминът «стил на 
учене» се появява през 70-те години на XX век. Изследователите, 
които работят в тази насока употребяват и термина «когнитивен стил», 
но изобщо се интересуват повече от решаването на практически 
(приложни) образователни задачи. Има мнения, че когнитивният стил 
не 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 зависи-
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мост/независимост. Стилът на учене съдържа много елементи и те 
обикновено не са екстремални. Човек или има, или няма даден еле-
мент на стила и отсъствието на един елемент не изисква задължително 
присъствие на противоположния елемент." (Е. Semple) 

Когнитивният стил е свързан с "формата" на познавателна 
дейност (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 поведен-чески елементи. Идентифицирани са 
около негови 20 измерения. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ. В литературата се срещат множество опре-
деления на стила на учене и на когнитивния стил. Най-широко въз-
прието е следното: "стилът на учене е композиция от познавателни, 
афективни и психологически характеристики, които са сравни-
телно 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 - пер-
цепция, мислене, памет и решаване на проблеми." [58] 

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" (Cu-rry'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 (когнитивен стил) - подход на 
индивида към адаптивната и асимилирана информация, която не 
взаимодейства непосредствено с обкръжаващата среда, но е относи-
телно постоянно измерение на личността. 

(2). Обработка на информация - 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 - индивидуалното 
предпочитание към елементите на обкръжаваща среда за обучението. 
Свързан е с очакванията на ученика, очакванията на учителя и други 
външни особености. Това е най-малко устойчивата страна на стила. 
[58] 

МОДЕЛИ НА СТИЛОВЕТЕ НА УЧЕНЕ СПОРЕД ТИПОЛОГИ-
ЯТА НА ЛИЧНОСТТА НА JUNG. Според концепцията за човешкия 
темперамент на Carl Jung, хората се делят на (1). екстраверти -
интраверти; (2). сетивни - интуитивни; (3). мисловни - чувстващи; 
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(4). разсъдливи - възприемчиви. На тази основа Isabel Myeas и Cater-
in Briggs (1978) разработват теория за личностни стилове на учене. 

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

МОДЕЛ СПОРЕД ПРЕРАБОТКАТА НА ИНФОРМАЦИЯ. L.K.Sil-
verman и R.M.Felder (1988) предлагат модел на стило-ве учене: (1). 
Сетивен. (2). Интуитивен. (3). Визуален. (4). Вербален. (5). Индуктивен. 
(6). Дедуктивен. (7). Активен. (8). Рефлекторен. (9). Последователен. 
(10). Глобален. 

ЦЯЛОСТЕН МОДЕЛ НА М О З Ъ К А НА HERRMANN (THE 
WHOLE BRAIN MODEL). Според Nedd Herrman (1988), 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. 

Горен л я в (церебрален) А. Мисленето на тези ученици е 
логическо, аналитично, основано на факти, количествено, точно. Те 
са ориентирани към математическите и техническите науки и обичат 
да решават проблеми и да правят критичен анализ. За да са ефек-
тивни, трябва да получат кратка, ясна, точна информация и ясни 
цели и задачи. 

Долен л я в (лимбичен) В. Мисленето е детайлизирано, органи-
зирано, резултативно, планирано Учениците са консервативни, 
предпочитат планираните действия (в т.ч. и на неочакваните обсто-
ятелства) и постоянния контрол. Точен времеви график, точни указа-
ния, правила и процедури, по възможност в писмена форма, учене 
стъпка по стъпка, без отклонение и импровизации. 

Долен десен (лимбичен) С. Хора на емоцията, междуличност-
ното общуване, кинестетични, одухотворени. Открити, неформални 
Чуват и разбират всичко. Експресивно изразяване, дискусии, никакъв 
дневен ред. Знание за влиянието върху другите и за чувствата на 
хората. 

Горен десен (церебрален) D. Притежават богато въображение, 
мислят образно, холистично, интуитивно, интегративно, синтетично. 
Обучението трябва да е с минимум детайли, да са зададени само 
основните концептуални рамки; дългосрочна стратегия и свобода за 
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изследване; новост; забава, образност; да е наситено с метафори и 
визуализирано; 

ПРОЦЕСУАЛЕН МОДЕЛ НА KOLB. DavidKolb (1976-84) изгражда 
изключително популярна теория за ученето като цикличен процес с 

AMDMOttTOP Какво, am...? Конкретен Д-SJTEHT 

Акпеноеюте-рнменттфане K o l b Рефлензеь анз 

KOHdhH ЬНГ Как? 
Обобирше, кощегпуа-лиза1|н 

АСИКИГЪТОР Какво? 

четири стадия: конкретен опит, рефлексивно наблюдение, абстрактна 
концептуализация и активно експериментиране, което е начало на 
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. 

Kolb разработва теория за стила на учене с две измерения: 
възприятие (конкретно-експериментално или абстрактно-концепту-
ално) и обработка на информация (активно-експериментиране или 
рефлексивно наблюдение). Тези измерения описват четири стила 
на учене, които могат да бъдат разграничени чрез въпросите "Защо?", 
"Какво?", "Как?" и "Какво ако?" 

1. Дивергенти. Стил, за който най-характерният въпрос е "За-
що?". Ученици, които възприемат конкретна информация в добре 
систематизирана и детайлно подредена форма и я обработват реф-
лексивно от различни гледни точки и които трябва да бъдат лично 
ангажирани в познавателна дейност - интересуват се до каква степен 
знанията, които получават са свързани с техния опит, интереси и 
бъдеща професия. 

Имат развито въображение, разбират хората, идентифицират 
проблемите; виждат нови начини за правене на нещата, нови творчес-
ки решения на проблемите; виждат приложенията на нещата в 
дългосрочен план; имат цялостен поглед върху нещата; представят 
идеите си по новаторски и артистичен начин. Подходът им към ситуа-
цията, обаче е повече да наблюдават, отколкото да предприемат 
някакво действие. Твърде много ги парализират алтернативите, не 
могат да вземат решения, нямат идеи, не виждат проблемите и въз-
можностите; забравят важни детайли; бавно започват работа; могат 
да бъдат безкритични; не организират добре работата си; работят 
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 такива ученици, да отговаря на 
въпроси и да прави предложения. Добре е да се използват ръковод-
ства, гидове, препоръки, инструкции, резюмета. Гъвкавото и вариа-
тивно мислене е за препоръчване. 

2. Конвергенти. Практичен стил, за който най-характерният 
въпрос е "Как?" Ученици, които възприемат абстрактна информация 
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и я обработват рефлективно и които извършват детайлни, последова-
телни стъпки в мисленето и ученето. Те са ориентирани към намира-
нето на практическото приложение на идеите и теориите. Оценяват 
положително възможността да работят активно върху добре структу-
рирани 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. Мислят дедуктивно, дефинират проблемите; добре 
работят сами; добри са във формулиране на целите и планиране на 
дейността; знаят как да намерят информация; виждат приложните 
страни на теорията; изпълняват задачите си в срок; не се разсейват; 
планират работата си; организират времето си така, че да им стигне 
и задруги неща; внимателно следват инструкциите; цялостно проучват 
работата си; работата им е добре класифицирана и подредена. 

В същото време твърде много решават погрешни проблеми, 
прибързано вземат решения, не са фокусирани, не изпробват идеите; 
нетърпеливи към гледните точки на останалите; смятат, че има само 
един начин да се направят нещата - техния начин; не успяват да из-
ползват другите като ресурс; обик-новено са претрупани с детайли; 
липсва им въображение; трудно им е да формулират нови въпроси; 
често не се сработват добре с останалите; по-често са загрижени да 
свършат работата, отколкото да я свършат добре; не са много заинте-
ресовани от представянето на работата си. 

Ефективният учител за тях е инструктор, от когото получават 
практически указания и навременна обратна връзка. Учителят трябва 
да помни, че обучението с такива ученици трябва да е диалогично, 
те да не са пасивни; възможно е програмирано обучение и учене 
чрез изследване. 

3. Асимилатори. Въпросът, който мотивира представителите 
на този стил да участват в процеса на обучение е "Какво?" . Ученици, 
които предпочитат точната и логично поднесена абстрактна информа-
ция и я обработват активно и които трябва да бъдат въвлечени в 
прагматични решения на познавателни проблеми. Случайното и 
безцелно изследване на проблеми е загубено учебно време. 

Хората с този стил са най-добри в разбирането на широк 
спектър информация, която могат да представят кратко, сбито и ло-
гично; планират, създават модели, дефинират проблеми, развиват 
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. Този стил е важен в информационните 
и научните кариери. 

В същото време са непрактични, не се учат от грешките; не-
систематични; изискват много голям обем информация преди да 
започнат работа; не успяват да използват другите като ресурс; с неохо-
та 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 проб-
лемите за себе си; доверяват се само на логиката; прекалено са 
подозрителни и не обичат да поемат рискове. 
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Тези ученици са най-малко провокативни за учителя. Те са 
склонни да го следват пунктуално, 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 подна-
ся строго структурирана информация. Изискват от учителя да е 
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. 

4. Акомодатори. Стил на хора, които се учат директно от опита 
- "Какво ще стане, ако...?" Ентусиасти, които възприемат конкретна 
информация и я обработват активно и които трябва да бъдат въвле-
чени в рискови, експериментални и гъвкави познавателни дейности. 
Те обичат предизвикателствата 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 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; работят добре с другите, искат 
помощ и обсъждат проблемите с останалите. Обикновено пишат 
свободно и леко; изпробват всяка нова идея или техника; работят 
бързо и въвличат и останалите с ентусиазма си; харесват разнообра-
зието и въодушевлението; не се притесняват да изглежда глупаво 
чрез задаването на въпроси или чрез предприемането на нови 
начинания; учат в комуникацията си с другите. Такъв стил е важен за 
развитието на кариери, базирани на дейността, каквито са марке-
тингът и търговията. 

Но и извършват твърде много безполезна дейност, не 
довършва работата си навреме, непрактични, недостатъчно целе-
насочени; не планират работата си предварително; 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 задачите си по приоритети; оставят 
нещата за последната минута; могат да бъдат много взискателни 
към приятелите си; не се грижат за детайлите; не проверяват ра-
ботата си. 

Учителите, които работят с такива ученици трябва да очакват 
чести провокативни въпроси от типа на "Защо не?", "Какво би 
станало?". Трябва да се прилагат разнообразни методи, но най-
важното е, че акомодаторите искат да са активни участници в обуче-
нието. 

ПРОЦЕСУАЛЕН МОДЕЛ НА MCCARTHY. Bernice McCarthy пор, 
влиянието на Kolb и Jung идентифицирани четири стила на учене: 

Тип 1: иновативни ученици. Обучението има за тях личностно 
значение. Те трябва да имат ясни мотиви - съединение на новата 
информация с опита и пълноценното й приложение в ежедневния 
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живот. Някои от многото методи, ефективни с тези ученици са 
съвместното (кооперативно) обучение, брейнстормингът и интердис-
циплинарните подходи. 

Тип 2: аналитични ученици. 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. Интересуват се от устройст-
вото на света и искат да изпробват всичко. Най-добре работят при 
конкретни, изследователски методи, манипулации, практически дей-
ности. 

Тип 4: динамични ученици. Интересуват се от собствените 
си открития. Доверяват се на интуицията 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. 

ПРОЦЕСУАЛЕН МОДЕЛ НА HONEY-MUM FORD. Р.Нопеу, А. 
Mumford (1986-92) развиват най-популярния в Англия модел, често 
разглеждан като алтернатива на модела на Kolb. 

Активисти. Те се включват в нови учебни ситуации с ентусиа-
зъм. Не обръщат внимание на трудностите и търсят предизвикател-
ствата. Лесно се отегчават и предпочитат да бъдат заети с изпълнени-
ето 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 Rogers, съответства на този стил на учене, а предпочитаните 
методи на обучение са ситуационните игри, ролевите игри, състеза-
нията. 

Рефлектори. Това са внимателни, предпазливи 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 позволява детайлно да ре-
шават 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 харак-
терен за по-големите ученици. 

Теоретици. Тези ученици са позитивни към учебното изслед-
ване, в което се търсят доказателства на основата на добре разрабо-
тени логически структури и точно определени цели. Те умеят да 
използват всички нива на познавателната дейност, описани в таксо-
номиите на В.Bloom. Обичат последователността, работата по пра-
вила 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 
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мислят със символи и абстрактни понятия, което детерминира 
тяхната ориентация към методологически изследвания на взаимоот-
ношения между идеи, принципи и общи положения. 

Прагматици. В обучението прагматиците търсят отговор на 
въпросите "Полезно ли е това, което уча? Къде ще мога да го прило-
жа?" Те предпочитат обучение, в което теоретичните идеи могат да 
се реализират на практика. Не се интересуват от концепции и аб-
страктни понятия. Ориентирани са към конкретни професионални уме-
ния и подчиняват ученето си на тях. Обучението за живота е тяхното 
обучение, а симулацията - желаният метод. 

П Р О Ц Е С У А Л Н И М О Д Е Л И НА E N T W H I S T L E , B IGGS, 
SCHMECK. Между тези три модела има много общи черти. Entwhis-
tle (1979) отчита предпочитанията на учениците към обработката на 
информация и развива модел, който се състои от четири аспекта: 
(1). Ориентация към значения. (2). Ориентация към репродуциране. 
(3). Ориентация към достижения. (4). Холистична ориентация. 

Biggs (1978) продължава тенденцията на Entwhistle, като 
вклю-ч-ва и мотивацията на учениците - измерение "повърх-ност-ност-
задълбоченост" и ориентация към достижения. 

МОДЕЛ, ОСНОВАН НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 
НА DUNN-DUNN. Kenneth Dunn и Rita Dunn (1978) развиват всестранен 
модел, отразяващ обкръжаващата среда, емоционални, социални, 
физически и психологически елементи на стила, непосредствено свър-
зани със стратегиите на обучение. Стилът, това е отговор на ученика 
на ключови стимули от средата: (а), средови стимули - светлина, 
звук, температура, дизайн; (б). емоционални стимули - структура, 
постоянство, мотивация, отговорност; (в), социални стимули - парт-
ньори, връстници, възрастни, собствената личност, група, различията; 
(г). физически стимули - перцептуални възможности, включително 
слухови, визуални, тактилни, кинестетични, подвижност, възприем-
чивост, време на дена - сутрин/следобед); (д). психологически стимули 
- глобален/аналитичен, импулсивен/рефлективен и целебрално доми-
ниране). 

МОДЕЛИ "ПЕРЦЕПТУАЛНИ МОДАЛНОСТИ". Важно значение 
в модела на Dunn-Dunn има употребата на понятието "перцептуални 
модалности". Хората се определят като "визуални", "слухови" и 
"кинестетични (тактилни)". 

Reinert (1976) развива концепция за четири аспекта на стила: 
(1). визуализация, боравене с изображения; (2). умение за писане на 
букви; (3). боравене със звуци; (4). дейност, която е емоционална 
или физическа реакция на думите. 

Hill (1976) дефинира стила на учене като индивидуален път за 
изследване на значения и е резултат от взаимодействието на четири 
променливи: лингвистични символи и техните значения; културни де-
терминанти; модалности; памет. Моделът е педагогически и има за 
цел създаването на персонализирано оптимално образование. 
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МОДЕЛ, ОСНОВАН НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ НА 
KEEFE-MONK. Keefe и Monk(1986) групират 24 елемента в три области: 
(1). "Когнитивни умения" - дейности по обработка на информация: 
анализ, дискриминиране, класификация, последователна обработка, 
едновременна обработка и памет. (2) "Перцептуални отговори" -
отговори на данните, включително визуална, слухова и емоционална 
обработка. (3). "Учебни предпочитания" - мотивационни и средови 
елементи на стила, включително постоянство, ориентация към 
вербален риск, манипулативни предпочитания, време (ранно утро, 
късно утро, обяд, вечер), пространствена групировка, положение, 
подвижност, звук, осветление и температурни предпочитания. 

МОДЕЛ, ОСНОВАН НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 
НА RIECHMANN-GRASHA. Riechmann и Grasha (1974) идентифици-
рат три стила (типа) научебни предпочитания - склонност на индивида 
да избира или изразява симпатия към специфична учебни методи 
или комбинация от методи. Има три биполярни измерения, които 
описват типичния подход на индивида в познавателната ситуация: 
отношение на ученика към обучението - странящ/участващ; виждане 
за учителите и връстниците - конкурентен/сътрудничащ; реакция на 
процедурите в клас - зависим/независим. Най-характерните стилове 
са: (1). Зависими ученици: предпочитат насочване от учителя, силно 
структурирани програми с ясни изисквания и оценка от учителите. 
Свързани са със "зависими методи" (лекция, опекунство, консулта-
ции). (2). Колаборативни ученици: ориентирани към обсъждания и 
групови проекти, съвместни дейности и социално взаимодействие. 
Свързани са със "колаборативни методи" (ролева игра, дискусии). 
(3). Независими ученици: предпочитащи да осъществяват влияние 
на съдържанието и структурата на учебната програма, в пределите 
на която учителят или инструкторът е само един от ресурсите. Свър-
зани са с "автономни методи" (дистанционно обучение, програмирано 
обучение). 

МОДЕЛ НА LETTERI, ОСНОВАН НА КОГНИТИВНИ УМЕНИЯ. 
Charles Letteri (1980) разглежда ученето като процес на прием, 
обработка, съхранение и изпращане на информация, общо в шест 
стадия - от възприемането, до дълготрайната памет. Грешките във 
всеки от тях водят до дефицит в когнитивните умения или до особе-
ности в стила на учене. Самият стил трябва да се изучава, за да се 
коригира и подобри. Letteri класифицира учениците като един биполя-
рен континуум 1-3 тип, като 2 тип е в средата: 1 тип - рефлексивни и 
аналитични; 2 тип - комбинирани; 3 тип - глобални и импулсивни. 

МОДЕЛ НА ARMSTRONG, ОСНОВАН НА КОГНИТИВНИ УМЕ-
НИЯ. Thomas Armstrong групира стиловете 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 визуализи-
ране на предметите; учи се чрез изображения; наслаждава се на 
изобразителното изкуство; рисува; лесно чете карти и диаграми; обича 
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конструирането на предмети и механизми; обича главоблъсканици-
те 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 мани-
пулации; 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 дейст-
вие 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 к ъ м езика ученик. Мисли с думи, вербализира 
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 музикално. 

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

МОДЕЛ НА COHEN, ОСНОВАН НА КОГНИТИВНИ УМЕНИЯ. 
Rosalie Cohen (1969) определя три когнитивни детерминанти на стила. 
Начинът на абстрахиране е свързан с избора на съществени данни 
от стимула; ситуацията може да е аналитична или описателна 
(дескриптивна). Полевата интерпретация е свързана със способност-
та за извличане на информация, вложена в специфичен контекст; 
стилът може да е членоразделен или глобален (още се използват 
термините независим и зависим). Ориентацията на задачата може 
да е центрирана върху стимула (обекти, цели) и центрирана върху 
човека (социален и междуличностен аспект). Cohen идентифицира 
два стила - аналитичен и релационен. 

Много американски и европейски училищни системи са настро-
ени почти изключително за аналитично преподаване. Още в ранна 
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 внимание и биват 
оценяване по-високо. Това се дължи и на по-високата съсредоточе-
ност 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. 

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, че хората могат да комби-
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нират стилове или аспекти на стилове при преследване на 
определени цели и в определени ситуации. Стилът е устойчив, стати-
чен, има невропсихична основа, а стратегията по определение е гъв-
кава, динамична. Тя е плод на съзнателен избор и решение. Стратеги-
ята е път, който е изучен и развит, за да може човек да се справи с 
определени ситуации и задачи, тя е метод за използване на стила по 
най-добър начин. 

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

СТРАТЕГИЯТА НА УЧЕНЕ Е РЕЗУЛТАТ ОТ МЕТАПОЗНАНИЕ. 
Терминът метапознание (metacognition) се използва, за да опише 
нашето знание за това, което чувстваме, помним, мислим, т.е., поз-
нанието за това, което знаем. 

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

1. 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" - съждение относно това, известно ли е 
даденото знание в момента и ще може ли да се запомни в последст-
вие. 

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

ФОРМИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ. Включва няколко стъпки: (1). 
Осъзнаване на ситуацията като затруднителна. (2). Саморефлексия 
и себеразбиране на когнитивния стил и уместността му за определе-
ната област. (3). Определяне на стратегията като подход, намаляващ 
напрежението между предмета и стила. (4). Промяна на ситуацията: 
подаване на информация (напр. вместо вербална-визуална), приема-
не, обработка и пр. 

ОСНОВНИ СТРАТЕГИИ. Диференцират ги на: метокогнитив-
ни - 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 учебния процес; познавателни- стратегии 
за съединение на новата информация със съществуващите когни-
тивни схеми и за анализ и класифициране; мнемонични - стратегии 
съхранение на информацията в паметта и за възстановяване, когато 
е необходимо; компенсаторни стратегии - напр. невербална комуни-
кация, за да се преодолеят временни или постоянни дефицити. 
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ЕТНИЧЕСКИ ВАРИАЦИИ В БЪЛГАРИЯ. Следващото изложение 
е по вече цитираната наша книга [58]. Глобално трите основни етноса 
се различават значимо. Най-близки са стиловете на българи и турци 
- коеф. на корелация при ниво 0,95 е 0,41, докато при останалите 
случаи е отрицателен: - 0,27 за българи-роми и - 0,06 за турци-роми. 

П о д о б и е между стиловете на учене на трите етноса е 
регистрирано по три параметри: Значение на контекста (фона) при 
възприемането, предпочитан източникза 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 типоло-
гията на Колб, както и по когнитивната си самоувереност. 

Частични различия са регистрирани по 7 параметри: предпо-
читан 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-следст-
вени връзки; предпочитан канал за получаване на информация; 
предпочитан начин на възприемане и обработване на информацията; 
склонност към придобиване на сетивен опит; склонност към абстракт-
но 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. 

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, разсъд-
лив тип). Още веднъж ще подчертаем относителността на тази 
генерализация. 

ОБОБЩЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТИЛА НА БЪЛГАРИТЕ. 
Те са мотивирани да учат, проявяват инициатива и отговорност в 
обучението, постоянство, упоритост при преследване на целите; силно 
развито умение за селекция на информация, за отделяне на важното 
от маловажното; много висока логичност на мисленето, като предпо-
читаният логически подход е дедуктивен; при мисловните операции 
доминира отражението и последователния анализ; силно развито 
умение за запомняне на текстове в които доминират описания и 
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сравнения, понятия, цифри, факти, в които се излагат причинно-след-
ствени 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); познавателният процес 
е силно емоционален, изразена склонност към придобиване на сети-
вен опит в обучението; много висока задълбоченост на мисленето, 
склонност към абстрактно мислене и вербално изразяване; увереност 
в собственото мнение (самоувереност), съчетано с критично отноше-
ние към авторитети, експерти; акцент върху пълнотата на информаци-
ята и към бързи решения; консерватори в ценностите, приоритет на 
колективните решения и мнения пред индивидуалните, страх от гре-
шка, неправилни мнения, риск; най-висока изразителност, оригинал-
ност на мисленето; предпочитан източник за допълване на информа-
цията при недостиг е учителят, учебникът; висока точност на реше-
нията; 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 музи-
кален фон или при естествен шум, при ярка светлина, в прохладна 
среда, във формална 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; предпо-
читат да учат сами, а не заедно със съученици; предпочитат роди-
телите и учителите им да имат активно отношение към ученето им; 
предпочитат лично да експериментират; стремеж към последова-
телност в работата; с течение на времето (работата), познавателната 
увереност расте; слабо влияние на предишния опит при вземане на 
решения. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСТИЛА НАТУРЦИТЕ. 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; умерено 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; предпочитаният канал за получаване на информация 
е зрението; предпочитано е цялостното, синтетично възприемане и 
обработване на информацията (комбиниране, обединение), посредст-
вом обмен на мнения с другите; висока склонност към придобиване 
на сетивен опит в обучението; 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 
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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 афи-
лиация, 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 експериментирате 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; 
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. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТИЛА НА РОМИТЕ: слабо са моти-
вирани 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 обучението, безкри-
тична 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; познава-
телният 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 ви-
сока повърхностност на решенията; много ниска настойчивост, упо-
ритост в познанието; ниска задълбоченост на мисленето; толерантен 
към чувствата на другите хора; отзивчиви и отговорни, общителни, 
достъпни, съчувстващи; 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; непосто-
янни в ученето, зависят от настроението, не са особено упорити при 
преследване на целите си при уче-нето, предпочитат разнообразието 
в обучението; 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 експери-
ментират с предметите; учат по-добре, ако са сити, учат най-добре 
рано сутрин, могат да учат добре преди и след обяд; предпочитат да 

141 



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. 

ПОЛОВИ ВАРИАЦИИ. Има изследвания, които установяват 
различия между мъже и жени (студенти) по отношение на стиловете 
на учене. М. Philbin регистрира по-големи вариации при мъжете в 
модела на Colb. W.Perry (1968) описва редица закономерности: мъ-
жете 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 правил-
ния отговор; мъжете мислят, че разнообразието е временно, че 
правилният отговор още не е открит; мъжете разбират, че разнообра-
зието е естествено състоя-ние, но предпочитат да не е така. 

През 1986 г., Belenky и сътрудниците му установяват, че жените 
действително имат особености на стила на учене. Тишина: жените се 
чувстват слаби и безгласни, подчинени на външни авторитети. Получе-
но знание: жените смятат, че може да получат знание, но не и да го 
създават. Субективно знание: истината и знанието са частни и субек-
тивни или интуитивни. Процедурно знание: жените търсят получаване 
и приложение на знания чрез обективни и установени процедури. Кон-
струирано знание: жените разглеждат знанието като контекстуално. 

Според Gilligan, момичетата предпочитат устните методи и имат 
стремеж към социалните взаимодействия. В клас обичат да работят 
в групи. 

ПОЛОВИ ВАРИАЦИИ В БЪЛГАРИЯ. Установено беше, че 
глобално (на базата на изследваните па-раметри) 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. 

Подобие между стиловете на учене на двата пола е регистри-
рано по единадесет параметри: предпочитан източник за допълване 
на информацията при недостиг; активност; степен на пълнота на 
аргументацията; запомняне на текстове в които доминират понятия, 
цифри, факти; предпочитан начин на получаване на информация; 
отношение към собственото мнение; предпочитан темп на обработка; 
отношение към риска; подреденост на мисловните операции; право-
линейност на познанието; значение на контекста (фона) при възприе-
мането. 

Двата пола не се различават според типологията на Колб, 
както и по когнитивната си самоувереност. 

Има частични различия по отделните фактори на учеб-ната 
среда: непосредствена окръжаваща среда, емоционапност, 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 
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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; склонност към абстрактно мислене и вербално изразя-
ване; емоционалност на познавателния процес; отношение към 
авторитети; отношение към колективизма; оригиналност на мисленето; 
отношение към точността на решението; настойчивост, упоритост в 
познанието; задълбоченост на мисленето. Различават се и по особе-
ностите на стиловете си според отношението си към перцептуалните 
модалности: доминиращ визуален и кинетично-тактилен (мъже) и 
звуков подход (жени), при възприемане на действителността. 

Двата пола се различават по една от четирите описателни 
ха-ракгеристики на стила според типологията на Myers-Briggs: мъжете 
са предимно екстраверти, а жените - интраверти. В останалите три 
те си приличат: сетивен, мисловен, разсъдлив тип. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТИЛА НА МЪЖЕТЕ. По-малко отже-
ните мотивирани да учат; силно 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; 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 причинно-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 обучението; към абстрактно мислене 
и вербално изразяване; познавателният процес е силно емоционален; 
вяра в авторитети, експерти, правила, по-силните, учителя, но и 
увереност в собственото мнение (самоувереност), най-малко вероятно 
да търсят съвети и помощ; висока настойчивост, упоритост в познани-
ето; висока задълбоченост на мисленето, преобладаваща екстра-
вертност; доминиращ конкретно-експериментален стил, предпочитат 
лично да експериментират с предметите; предпочитат да учат по-
скоро при тишина, при ярка светлина, 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, 
структурираните уроци; страх от грешка, неправилни мнения, риск; 
най-висока изразителност; висока групова афилиация; високи дости-
жения в система; строго, еднопосочно мислене; по-асертивни; предпо-
читат да учат сами, а не заедно със съученици; предпочитат родите-
лите 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 неподви-
жно; учат най-добре рано сутрин, могат да учат добре преди обяд, не 
могат да учат добре след обяд; умерена познавателна самоувереност, 
с течение на възрастта, познавателната увереност расте; желание за 
повече информация и време за мислене преди да взема решение; 
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последователност при вземане на решения; умерено влияние на 
предишния опит при вземане на решения. 

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 придоби-
ване на сетивен опит в обучението; предпочитат да възприемат пове-
чето информация чрез слуха и зрението си; много силно развито уме-
ние за селекция на информация, за отделяне на важното от маловаж-
ното; 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 последователния 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 възприема-
нето; познавателният процес е силно емоционален; критично отно-
шение към авторитети, експерти, правила, по-силните, учителя; 
умерена познавателна самоувереност, 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 индивидуалните; строго, 
еднопосочно мислене, традиционност и рутинност; най-високо само-
обладание; висока точност на решенията; преобладаваща интра-
вертност; сериозни, тихи, постигат успехите си с концентрация и 
акуратност; предпочитат учителят да е силен, властен; предпочитат 
структурираните уроци, но и разнообразието в обучението; предпо-
читат лично да експериментират с предметите; учат по-добре, ако са 
сити, но са по-слабо от мъжете чувствителни 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; предпочитат да учат седейки неподвижно. 

ВЛИЯНИЯ НА СТИЛОВЕТЕ НА УЧЕНЕ И ПОЗНАНИЕ. Има 
много изследвания на стиловете на учене и познание и отношението 
им към училището и работата на учителя. [Виж по-подробно 58] 

Установени са корелации между стил и личностни характерис-
тики, социално поведение, иновации, способности, интелект, ценнос-
ти, памет, при това в различни възрастови етапи. 

Множество изследвания на отношението академични достиже-
ния - стил на учене и познание доказват няколко закономерности: 

• учениците учат по различни начини; 
• ученическите достижения са свързани с начина им на 

учене; 
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• когато преподаването е съобразено със стиловете на 
учениците, техните академични достижения са значителни 
по-високи; 

• много често ученици се класифицират като ниско инте-
лектуални или проблемни в дисциплинарно отношение, а 
всъщност проблемът е, че им се налага обучение, несъоб-
разено със стила им на учене и познание. 

РАБОТА С ДЕЦА С РАЗЛИЧНИ СТИЛОВЕ. С тенденцията в 
бъдеще училището да се съсредоточи все повече върху индивидуал-
ните особености на учениците, информацията относно стила може 
да помогне на учителя да стане по-чувствителен към различията на 
учениците. Тя може да послужи като ръководен принцип в проектира-
нето на обучението. Особено значима е при проблемни ученици. 

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 
максимално ефективно. 

Изследвания на учители по различни предмети не доказват 
положителна връзка между съгласуваност на стил на преподаване и 
учене и ученически достижения. При противопоставяне на стиловете, 
обаче, се регистрира значително напрежение и негативни ефекти. 
Учениците, чието обучение не е съобразено със стила им, показват 
значително по-ниски достижения от децата, с чийто учебен стил 
учителят се съобразява. 

РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛЯ. Учителят преминава през няколко 
стадия в раз-бирането си стиловете на учене на учениците. 

Сох 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, материали и ситуации, съобразно ученичес-
ките 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 Рат Gentry. (1). Оценка на 
собствените особености. (2). Оценка на културните и индивидуални 
особености на учениците. (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; използвайте спе-
циално 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 
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всички ученици; осигурете работни места за усамотяване; отражение 
на ценности. 

3. Сетивни учители, преподаващи на интуитивни ученици: 
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 ученици: 
осигурете практически дейности; дайте ясни последователни инструк-
ции; обяснете възможностите за практическо приложение; избягвайте 
дългите абстрактни или теоретични лекции; оценете качеството на 
работата на учениците. 

5. Мисловни учители, преподаващи на чувстващи ученици: 
не забравяйте да демонстрирате топлите си чувства; избягвайте 
прекомерната конфликтност на вашия учебен стил; включете похва-
лата 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 ученици: 
не се основавайте твърде много на похвалите; дайте конкретна обрат-
на 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; оценете 
логиката в писмените работи. 

7. Разсъдливи учители, преподаващи на в ъ з п р и е м ч и в и 
ученици: осигурете гъвкавост в домашните работи; разнообразие в 
плановете; осигурете ясни и стабилни принципи за изпълнение на 
домашните работи; ценете иновацията и оригиналността. 

8. В ъ з п р и е м ч и в и 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 предста-
вена в постепенна последователност, докато глобалните трябва отна-
чало да получат цялостната концепция; тогава те се съсредоточават 
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 ключовите 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 премина-ват към следващата. Те предпочитат 
тиха, добре осветена среда и формално работно място. 
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Мотивацията се изменя с интересите на учениците и успехите 
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. 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТА В КЛАСА. Ролята на класния 
ръководител по отношение на стиловете на учене е в няколко насоки: 
(1). индивидуално и групово консултиране, изучаване на стиловете; 
(2). създаване на програми за образователно развитие на учениците, 
обучение в умения за комуникация, разрешаване на противоречия, 
решение на проблеми, вземане на решения; (3). съветване на учите-
лите за създаване на гъвкава и отзивчива учебна среда. 

Консултативната работа по линията на стила на учене и когни-
тивния 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 ба-
зата 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 другите учители 
за вмешателства, които са съвместими със стила на учениците. 

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

4.7. ХИГИЕННИ ОСНОВИ НА МЕНИДЖМЪНТА НА 
ОБУЧЕНИЕТО 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА И ВАКАНЦИ-
ИТЕ. Определя се от множество фактори - традиция, възрастови осо-
бености на учениците, обем на учебния материал, трудово законо-
дателство, климатични условия и свързаните с тях разходи за под-
дръжка на учебните сгради. 

Продължителността на срока (семестъра) трябва да се съобра-
зи със следното: през първия месец на учебната година работоспо-
собността е сравнително ниска. След това започва да расте, като 
достига максимум през третия-четвъртия месец, след което следва 
спад. Следващият връх е през шестия-седмия месец, следван отново 
от спад в края на годината. Обикновено този спад се съчетава и с 
пролетна умора. Това прави ученето след месец април по-малко ефек-
тивно. 

Огромно значение за съхранение на работоспособността и за 
предпазване от преумора имат ваканциите. Те трябва да са през петия 
и осмия месец и след края на учебната година. 

Най-подходящата дата за началото на учебната година е 1 .IX.., 
тогава понижението на работоспособността съвпада с Коледните и 
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новогодишни празници. Тогава е и едната ваканция. Другата е през 
месец април-май и съвпада с Великденските празници. Третата вакан-
ция е през лятото. Общата продължителност на учебната година тряб-
ва да е 9-10 месеца (без лятната ваканция). 

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА УРОЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА СЕДМИЦА. 
Основните проблеми тук са продължителността на учебната седмица 
в дни и брой часове общо и на ден. Практиката по света е много 
разнообразна. 

Срещат се петдневна и много по-рядко шестдневна учебна 
седмица. Общият брой часове на седмица варират от 17 до 35, което 
прави от 3-4 до 7 часа на ден. Оптималният брой часове са 25 
седмично и 5 дневно (с изключение на началния курс, където е около 
20), като ефективността на шестия и особено на седмия час е извън-
редно ниска. Въпреки това, обаче като една по-реалистична седмична 
норма се приема следната: за ученици от I-III клас - 24 часа, IV-VII 
кп. - 30 часа, VIII-XII клас - 32 часа. 

При обучението на възрастни пределно допустимата норма е 
8 часа дневно (или приравнено към него време от по 45 мин.). 

Работоспособността през различните дни е различна: в поне-
делник е относително невисока, поради необходимостта от вработване 
след почивните дни. Във вторник и сряда е най-висока. В четвъртък 
започва да се снижава и достига най-ниската си точка. В петък също 
е ниска, но при много ученици се наблюдават подобрени показатели, 
дължащи се главно на емоционалния подем, породен от предстоя-
щите почивни дни. 

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА УРОЦИТЕ В ТЕЧЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ 
ДЕН. Най-продуктивното време е 6-12 ч. (връх в 11-12 ч.) и 15-19 ч. 
(връх в 16-18 ч.). По учебни часове се получава следната картина: 

Продуктивност в началния курс: I час - средна; II час - най-
висока; III час - намалява; IV час - още намалява. 

Продуктивност в средния и горен курс: I час - средна; II час 
- най-висока; III час - най-висока; IV час - висока; V час - намалява; 
VI и VII час - рязко намалява. 

Основното правило при правене на разписания е уроците по 
трудни предмети да се разполагат в часовете с най-голяма работо-
способност на учениците. Въпросът за това кой предмет колко е тру-
ден е дискусионен, но като цяло е известно, че в началния курс най-
трудни са часовете по български език и литература и по математика. 
Същото важи и за средния и горен курс. За трудни се считат и часовете 
по предмет, който се въвежда в даден клас. 

В първите и последните часове трябва да се разполагат по-
лесните предмети. Неправилно е контролните работи да се правят в 
период, неблагоприятен за учениците. Друг принцип при съставяне 
на разписите е принципът на контраста - редуването на различни по 
същността си предмети: хуманитарни, природонаучни, изкуства, физи-
ческа култура и пр. Това трябва да се има предвид при съставяне на 
дневната и седмичната програма, като се редуват разнообразно тежки 
с по-леки предмети, като най-леките са за последния час. При това 
двойни часове се допускат само по литература, труд и техника, изобра-
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зително изкуство, а по възможност шести часове трябва да се включ-
ват в разписанието само в първите три дни на седмицата (понеделник-
сряда). И тук седмичната физиологична крива на работоспособността 
нараства също постепенно, като достига своя максимум в средата 
на седмицата (сряда - четвъртък). Тогава именно трябва да бъде и 
максимумът на натоварването, за да намалява отново постепенно 
към края на седмицата. 

Особено значение за съхраняване на работоспособността на 
учениците имат уроците по физкултура. Изследванията показват, че 
след тях винаги има подем в работоспособността. Счита се, че най-
подходящ за тази цел е четвъртия час. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УРОЦИТЕ И МЕЖДУЧАСИЯТА. 
Световната практика познава различни по продължителност уроци и 
занятия. Те варират от 25-30 мин до 120-150 мин. Най-често, обаче 
тази продължителност е 40-50 мин. Подходът е диференциран. В 
началния курс уроците не бива да превишават 35-40 мин, като в I 
клас трябва да се спазва долната граница. Такива уроци съхраняват 
работоспособността на детето на сравнително високо равнище през 
целия ден. В средния и горен курс оптималните по времетраене уроци 
са по 45 мин. Те дават възможност и за реализиране на достатъчно 
съдържателен урок, и за избягване на преумората. 

Двойните уроци с продължителност 90 мин се допускат в сред-
ния и горен курс само в изключителни случаи - при класни и контролни 
работи по литература и математика, лабораторни и практически ра-
боти и по трудово обучение. 

При обучението на възрастните има две тенденции, даващи 
противоречиви резултати по отношение на ефективност. Едната е да 
се спазва продължителност на урока (лекцията) 45-50 мин, а другата 
- да се провеждат часове от 75-90 мин. При втората тенденция се 
счита, че 75 -минутният час е за предпочитане. Междучасията дават 
възможност за съхраняване на работоспособността на учениците на 
достатъчно високо ниво. Класно-урочната система още от времето 
на Коменски ги включва като своя съществена част. 

Големината на междучасията се определя също от множество 
съображения. Не трябва да се забравя, обаче, че ако тя е под 10 
мин, почивката е недостатъчна за пълно възстановяване и много 
бързо в следващия урок се достига до умора. Твърде краткото между-
часие създава и чисто технически затруднения на учениците и учите-
лите. 

Големите междучасия, които имат и други функции: излизане 
на чист въздух, проветряване на класната стая, закуска и пр. са най-
ефективни когато са по 20-30 мин., като за предпочитане са две меж-
дучасия от по 20 мин, пред едно от 30 мин. По-големите от 30 мин. 
междучасия (както и "прозорците" и свободните часове) не са за пред-
почитане, тъй като изчезва мотивацията за работа и се намалява 
работоспособността в следващия урок. 

По възможност всяко междучасие трябва да се прекарва в 
състояние на активен отдих, но в известни рамки, за да се избегне 
превъзбудата, както и възможни травми. От междучасието ученикът 
не бива да се завръща още по-уморен, отколкото преди него. 
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ИЗВЪНКЛАСНАТА И ИЗВЪНУРОЧНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ. 
Тя също трябва да се планира. Това се отнася най-вече за нейната 
продължителност и педагогическа характеристика. Тази продължител-
ност не бива да надвишава 4-5 часа седмично и 1-2 ч. дневно. Ако 
има разтоварващ характер, тя не бива да се провежда в най-продук-
тивното време за ученика. Обратното, ако изисква сериозно умствено 
напрежение, трябва да се провежда именно в подходящото за тази 
цел време. Не бива да се провеждат подобни мероприятия и в дни, 
предшестващи класни и контролни работи. [79] 

ХИГИЕННИ АСПЕКТИ НА УРОКА. Работоспособността на уче-
ниците по време на урока зависи от множество фактори. 

Хигиенните проблеми на структурата на уроците произтичат 
от съответствието й на динамиката на работоспособността на учени-
ците. В това отношение са известни пет фази: (1). Преход към новото 
ниво на работоспособност. (2). Достигане на максимална работоспо-
собност. (3). Оптимална работоспособност. (4). Неустойчива работо-
способност. (5). Спад на работоспособността. 

През началния урок за деня първата фаза трае около 10 мин, 
а през следващите - около 5 мин. Останалите периоди и особено 
този на оптимална работоспособност зависят от множество фактори 
- възраст, общо здравно и психическо състояние, период от деня и т. 
н. При всички случаи, обаче той не надхвърля следните норми: за 
началния курс - 15-20 мин.; за средния курс - 25-30 мин.; за горния 
курс - 30-35 мин.; за възрастни - 45-50 мин, а при някои и повече. 

Според дидактическите изисквания основната работа в урока 
трябва да се извърши в периода на максималната работоспособност 
на учениците - т.е. през първите 3/4 на урока, а през последната 
четвърт да се дават по-леки задачи, свързани с по-слаба умствена 
активност, предимно от тренировъчен тип. 

Технологията на обучение има своите хигиенни проекции и 
основания. 

Различните методи на обучение имат различно влияние върху 
трудоспособността на учениците. Главният принцип в борбата с 
неблагоприятните последици от обучението, това е разнообразието. 
Смяната на вида дейност, характера на учебното съдържание, пред-
мета на заниманията, партньорите в акта на обучение и т.н. засилва 
волевото внимание, превключва и активира различни дялове от кората 
на главния мозък и в резултат води до по-бавно настъпване на умора. 

Движението, динамичната активност по време на урока играе 
същата роля. Затова съвременните изисквания към дисциплината в 
урока не са така строги що се отнася до неподвижната стойка на 
учениците. Допуска се, дори се стимулира по-свободното движение. 
Понякога особено благоприятен ефект има раздвижването на учени-
ците, особено във време, когато са биологично по-малко работоспо-
собни или са уморени. Добре известна техника от подобен вид е 
"физкултурната минутка", както и извършването в хода на работата 
на упражнения за раздвижване на определени групи мускули. 

Преподавателските умения на учителя, главно неговата реч, 
мимика, поза, жест влияят твърде забележимо на работоспособността 
на учениците. Особено неблагоприятни са монотонността, неизрази-
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телността, слабия, тих и неестествен глас. Темпът на говорене трябва 
да е около 1 дума/сек., като варира според трудността и познатостта 
на материала и възможностите на учениците. Много бързото говорене 
- до 2 и повече думи/секунда, както и неестествено бавното (0.5 думи/ 
сек. и по-малко) затрудняват възприемането, карат ученика да се 
напряга, лесно да губи връзката, лесно да се разсейва и по-бързо да 
се уморява. Втората сигнална система на човека се развива по-късно 
и е по-уязвима и изтощима от първата. Това обяснява защо през вре-
мето на цялото ученичество, с изключение на най-горните класове 
учениците по-лесно и по-дълго време възприемат пълноценно сигна-
лите и дразненията, отправени към сетивните органи и по-лесно се 
уморяват от задачи, изискващи абстрактно-логическо мислене. 

Организирането на учебен процес, основан в колкото може по-
голяма степен на самодейността на учениците е важна предпоставка 
за по-продуктивно учене. В такива случаи и резултатите са по-добри, 
и умората настъпва по-късно. Работоспособността на учениците е в 
пряка връзка със степента на овладяване на навиците за учебен труд. 
Колкото по-автоматизирани са те, колкото по-леко и свободно се при-
лагат, толкова по-късно настъпва умора. Затова добрият учител рабо-
ти в това отношение още от ранна ученическа възраст. 

ЧЕТЕНЕТО И ПИСАНЕТО КАТО ОСНОВНИ УМЕНИЯ ЗА УЧЕ-
БЕН ТРУД. Сред навиците за учебен труд особено място заемат свър-
заните с четенето и писането. Те представляват сложни дейности и 
дори комплекси от дейности, изискващи силно напрежение на нерв-
ната система, координиране на работата на редица мускули, точност 
на движенията. Те са много трудни за учениците от начална училищна 
възраст и без тренировка (за да се постигне автоматизация) не може 
да се постигнат успехи в по-горните класове. Към трудностите, свърза-
ни с четенето и писането спада и принудителната стойка, водеща до 
статично напрежение през над 80%от времето, докато при други видо-
ве дейност този процент е около 50-70%. Към тях спада и напрежени-
ето на очите, изискващо специални хигиенни мерки. Поради всичко 
това е необходимо да се спазват следните норми за непрекъснато 
четене и писане: в I-III клас 10-15 мин.; IV-VII клас - четене 25-30 
мин. и писане 15-20 мин.; VIII-IX клас - четене 40-45 мин. и писане 
25-30 мин.; X-XII клас - четене 45-60 мин. и писане 40-45 мин. 

Хигиенните изисквания към четенето и писането са да се почива 
на посочените периоди, като почивката е поне 10 мин и се гледа в 
далечината. 

Разстоянието до книгата (тетрадката) трябва да е 25 см. за 
малките и 30-35 см. за по-големите ученици и възрастните. Книгата, 
която се чете трябва да сключва ъгъл от 45° с работната повърхност, 
като най-добре е да се постави върху неподвижна поставка, която да 
има лек наклон в посоката отпред и нагоре към назад и надолу. 

Осветлението трябва да е дифузно, от порядъка на 75-100 
лукса. Светлината да пада отляво. Стойката е свободна, без напреже-
ние. Да се внимава за възможни гръбначни изкривявания. За тази 
цел да не се налага задължителен ляв или десен наклон на буквите, 
а да се предпочита ненакпоненото писане. 
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Четенето и писането трябва да става в правилна поза на седе-
нето и в никой случай - в легнало положение и в транспортни средства. 
Най-добре е при малките ученици и при изучаването на чужди езици 
четенето да става на глас, за да се включват при заучаването двата 
синтез-анализатори - зрителния и слуховия и по този начин да се 
запомни по-добре. 

Важно хигиенно условие при писането е хартията, върху която 
се пише, да не допуска разливане на употребяваното мастило (хими-
кал). Тук преди всичко трябва да се отчетат специфичните зрителни 
особености на писането. Те се дължат напр. на линиите в тетрад-
ките, които при по-малките деца са не само хоризонтални, но още 
наклонени и отвесни. Особено се затруднява зрението при неправилно 
седене или от лошото поставяне на тетрадката за писане. Тук е от 
значение цвета на мастилото (химикала) - най-добре е те да са с 
черен или син цвят. Удобна за ръката е дебелината на молива или 
химикалката, ако те са с по около 8 мм. диаметър и дължина 15-17 
см. Моливите е най-добре да бъдат със средна твърдина и контрастно 
черен цвят. Те трябва винаги да са достатъчно подострени, за да се 
изписват с тях добре буквите и да личат добре техните "очи". Необхо-
димо е учителите да следят и се борят с антихигиенния навик някои 
от децата да лапат или дъвчат края на молива (респ. гумичката му). 

Учащият се трябва да бъде приучен да държи правилно молива 
при писането. Той се придържа без напрежение между върховете на 
палеца или показалеца, поставен върху средния пръст и се намира в 
ъгъл 60° спрямо тетрадката. При писането ръката се опира върху 
външния край на малкия пръст. Моливът се хваща на 4-5 см. 
разстояние от върха му. При писането ръката се движи в китката, а 
не в лакътя. Тетрадките за писане да се поставят на 35-40 и не по-
близо от 30 см. далеч от очите. При правото писмо тетрадката е 
разтворена в двете страници и се поставя под прав ъгъл, докато при 
наклоненото писмо обаче тя се поставя под ъгъл с 30-40°. В миналото, 
когато е нямало пишещи машини се обръщаше изключително голямо 
внимание на калиграфията. Разбира се, тя трябва да се изисква и 
днес, за да бъде създаден в учащия се четлив, ясен и красив почерк. 

Да не се забравя, че от продължителното писане се получава 
силна преумора на мускулатурата на ръцете. Писмената умора довеж-
да до редица дискоординационни и други смущения. При злоупотреба 
в това отношение се достига до развиването на т.н. "графоспазъм". 
Това болестно състояние се получава поради настъпващия гърч на 
мускулатурата, заангажирана в процеса на писането и е резултат на 
смущения в нейната централна и периферна инервация. Интерес 
представляват също така и случаите на "огледалното" писане, 
дисграфия, и аграфия, които са обект на изследване и лечение не 
само от лекарите, но и от логопедите. 

РИСУВАНЕ И ЧЕРТАНЕ. Хигиенните изисквания към писането 
се покриват до голяма степен с тези за рисуването и чертането. При 
тях обаче трябва да е налице разсеяна светлина от 70-100 лукса, 
като при рисуването от натура е задължително светлината да е със 
сенки. Употребата на милиметрова хартия изисква по-голямо зрително 
и нервно-психическо напрежение, поради което не бива то да се изи-
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еква при учащите се от началните класове. Не бива да се злоупотре-
бява също така с прилагането на чертожни прибори, защото и те 
изискват задължително по-голямо напрежение в работата. Прециз-
ността, която се изисква при работата с тях поддържат непрекъснато 
силно нервно напрежение в инженерно-техническите работилници и 
са една от сериозните причини за психо-соматични страдания. 

ПЕЕНЕ И МУЗИКА. Хигиената поставя сериозни изисквания и 
по отношение на занятията по пеене и музика. Пеенето развива гласа 
и белия дроб. Не бива обаче да се злоупотребява с пренапрежението 
на гласните връзки, защото може да се достигне до техните възпали-
телни и други болестни процеси. С четенето на глас и с репетициите, 
особено изискващи продължително пеене или говорене, трябва да 
се извършват тихо, като се следи за правилното дишане и меко 
атакуване на звуковете. Тук от голямо значение е температурата на 
въздуха, липсата на прах и бактерии в него, както и позата на главата 
и туловището. Пеещият ученик трябва да се облегне назад с изправено 
тяло и да държи нотната тетрадка (учебника) почти на височината на 
очите. По този начин брадичката не пада много ниско и се избягва 
прегъването на гръдния кош, с което значително се предотвратява 
намаляването надихателните и гласните възможности. Преди пеенето 
обикновено се прилага т.н. "разпяване". Правилната постановка на 
гласа изисква да се осигури добра свободна подвижност на гръдната 
клетка и диафрагмата. Това "загряване" на гласовата мускулатура е 
аналогично на телесната от физкултурниците. Не бива да се пее по-
вече от 15-20 мин. Това според възрастта на децата е съответно по: 
4-5 мин. за малките, 8-10 мин. за по-големите и около 20 мин. за 
горния курс ученици. След това се дава почивка, през времето на 
което, ако пеенето е извършено в право положение, може да се 
поседне. При по-малките ученици е добре пеенето да става два пъти 
седмично и да не заема повече от 20-22 мин. от часа. Би могло да се 
практикува пеене и през време на други учебни предмети, защото по 
този начин се повишава педагогическата ефективност. Пеенето да 
бъде спокойно, т.е. то не трябва да е нито много силно, нито много 
бързо, за да се предотврати пресилването, голямото кръвонапълване 
или пък изстудяването на гласните връзки. Изобщо пренапрягането 
на гласа е вредно и щом се усети такава пренапрегнатост и умора 
(особено при продължително пеене или изпълнение на високи тонове) 
трябва веднага да се даде почивка. В противен случай има опасност 
от развиване на възпаление на гласните връзки (ларингит), което да 
доведе до безгласие (афония), а при продължителното им увреждане 
се получават и тумороподобни образования, известни като "възли на 
певците". Хигиената на гласа трябва да се спазва особено стриктно в 
годините на половото съзряване. За подрастващите това са 13-16 
години, когато настъпва т.н. мутация на гласа, която е манифестно 
изразена най-вече при момчетата. За да се избегне увреждането на 
гласа, тогава се допуска изпълнението само на леки песни и гласови 
упражнения. За сметка на това през този период подрастващите се 
обучават повече в теорията на музиката, както и на правилна дикция 
и гимнастика на дишането, а така също и в изучаване на различни 
клонове на музикалното изкуство, [lb.] 
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5. МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСНАТА СТАЯ КАТО 
РАБОТНА СРЕДА 

5.1. КУЛТУРА НА УЧИЛИЩЕТО И КЛАСА 

5.1.1. ТЕОРИИ ЗА УЧИЛИЩНАТА КУЛТУРА 

ПОНЯТИЕ ЗА УЧИЛИЩНА КУЛТУРА. Понятието " училищна 
култура" не е достатъчно ясно и последователно определяно. То се 
използва синонимно с цял ред понятия - "атмосфера," "e thos, " и 
"saga" . [16;101;271] 

Учените спорят за значението на термина култура от столетия. 
Антропологът Clifford Geertz (1973) има съществен принос в изяс-
няването му. За него културата представлява "исторически предаващ 
се модел (образец) от значения." Тези образци са изразени както явно 
(експлицитно) чрез символи, така и неявно (имплицитно) в нашите 
убеждения. [179] 

Обзорът на литературата по училищна култура потвърждава 
идеята на Geertz. T.Deal отбелязва, че определението на културата 
включва "модели (образци) от ценности, убеждения и традиции, които 
са били формирани в хода на (училищната) история." [155] Р.Несктап 
(1993) напомня, че училищната култура се базира на общността на 
убежденията на учителите, учениците и администраторите." Тези 
определения се фокусират върху ценностите, които е необходимо да 
се изучават и които влияят на младежките умове. [271] 

СЪЩНОСТ. Училищната култура се определя от Stolp & Smith 
(1994) като исторически предавани образци на значения, които 
включват норми, ценности, убеждения, церемонии, ритуали, 
традиции, и митове възприемане в различна степен от членовете на 
училищното общество. Тази система от значения често определя 
начина на мислене и действие на хората [lb.] Тя е набор неписани 
правила за кодексите на поведение: между учителите, между 
учениците, между учителите и учениците. 

Според E.Schein, културата дава възможност в училището да 
се създаде училищна философия, правила на играта и училищен 
климат. Училищната култура и климатът представляват неразделно 
цяло, като се изразяват по най-различни начини: маниер на работа, 
начин на комуникация, отношения на колегиалност, доверие в другите, 
утвърдени цели, задачи, начин на реализация, чувство за мисия 
(институционална, групова и индивидуална). 

Когато се говори за училищния климат, се имат предвид най-
вече отношенията между хората: доверие-недоверие; позитивност-
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негативност; приятно-неприятно; добро-лошо. Климатът е резултат 
от културата на отношенията, той е белег на училищната култура. 
[257] 

Има характеристики на училищната култура, които съхраняват 
възможностите на учениците за познавателно, морално и социално 
развитие: 

• Положителен училищен климат и атмосфера. 
• Високи очаквания към работата на всички ученици. 
• Привлекателни ценности и практики. 
• Силно ученическо асоцииране с училищното общество 

и процеса на обучение. 
• Високо ниво на ученическо участие в процеса на 

обучение. 
• Високо ниво на родителска причастност към процеса 

на обучение. 
• Възможности за придобиване на академични умения 

и социално развитие. 
Организационни съставящи на училищната култура: социални 

очаквания, административен стил, норми и ръководни принципи. 
K.Estrada и P.McClaren (1993) развиват концепцията "La Fron-

tera" - разглеждат училището не като просто отражение на широкото 
общество, а като планирана и организирана среда, със своите 
идеологически и теоретически предпоставки. Тези предпоставки фор-
мират психосоциалните основания на стереотипите на учителите и 
учениците, които впоследствие влияят на техните интерпретации на 
събитията. [По: 177] 

Според И.Тепавичаров, "Всяко училище има своя собствена 
субкултура - система от ценности, които се подкрепят и награждават. 
Съществуват много правила, регулативни норми и ритуали, които 
насърчават груповия конформизъм. Те включват училищните правил-
ници, детайлизираното разпределение на времето и наградите за 
постижения, поведение и общоучилищни дейности. В допълнение 
събранията на учениците, спортните състезания в училище и 
церемониите по връчване на дипломи, както и училищните емблеми 
и символи, песни и поздрави, всичко това формира културата на 
училището и социализира учениците" [101]. 

Училището може да се разглежда като социокултурна среда с 
определени поведенчески еталони. Тази среда се изменя, възпроиз-
вежда се, твори се от всяко следващо поколение. По принцип учени-
ците реагират различно на училищните ценности. Едни приемат по 
право, други по задължение, а някои отхвърлят. Приемането става, 
особено при по-големите ученици, по начин, който се различава от 
този на учителите. В последните години с все по-засилваща тревога 
се отчита, че учениците са индеферентни към училищните ценности, 
към училищна субкултура [lb.]. 

Според Г. Бонева, напълно разбираемо е, че във всяко училище 
има своеобразна организация на битието, оползотворяване на физи-
ческото и духовно пространство. Има утвърдени модели на взаимо-
действие, които трябва да се спазват, за да бъдат ефективни учи-
лищните дейности. Това е така наречената социална организация на 
живот в институцията. Може да се приеме, че тя е относително авто-
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номна и има определена връзка с технологичната организацията на 
училищния живот. [16] 

Феноменът "ученическа култура" се описва от група автори: 
H.Becket, B.Geer, E.Hughes, A.Strauss като ансамбъл от колективни 
разбирания на учениците за техния ученически живот. Тя индикира 
перспективите, мястото, позициите в институцията, тя подчертава 
равенството, заложено в ролята "ученик". 

ФУНКЦИИ. Културните модели имат съответна реално-истори-
ческа характеристика. Те изпълняват няколко важни функции [lb.]: 

• стандарт, според който моделираният феномен се въз-
произвежда; 

• норма, тоест области, в чиито рамки моделираните па-
раметри на феномена могат да се изменят, без да се 
промени съответната му идентичност; 

• аксиологически (ценностен) критерий за оценка на 
човешките дейности; 

• система от социални информационни кодове, предназ-
начена за съхраняване и предаване на съществените 
особености на човешката материална и духовна дей-
ност, основание на човешката комуникация; 

• система от критерии, посредством която отклоненията 
от институционализираното поведение се коригират 
чрез различни механизми, всеки път, когато границите, 
допускани от обществото се превишават; 

• социализация на индивидите - културата моделира на-
шето поведение, което не е напълно свободно, а само 
в рамките на културния модел, по този начин се осигу-
рява интеграцията в определеното общество или група; 

• създаване на лична и колективна идентичност (на кого 
приличаме и от кого се различаваме), [lb.] 

ХОМОГЕННОСТ. Системата от културни модели в обществото 
управлява всички човешки отношения. Те обхващат и инструментал-
ните средства и технологиите. Особено значение сред множеството 
културни модели има езикът, наричан "модел на моделите". 

Съвременната култура не е хомогенна и синкретична и като 
правило включва противоречиви културни модели. Някои от моделите 
са силно изменчиви - техническите и технологичните; други - практи-
чески константни - свързани с раждане, брак, смърт. 

Моделите на възприятие и особено естетическите модели 
(форма) варират според историческия момент и според етноса, като 
са основата на етническата идентичност. 

Културните модели са силно емоционално обагрени и са 
зависими от стиловете на мислене (структурно обединение на понятия 
и идеи). Те се усвояват от човек в процеса на социализация. Опреде-
лена част от тях са на подсъзнателно или дори на генетично ниво (А. 
Leroi-Gourhan,1964). [Ib.j 

Усвояването на културните модели не е емоционално 
неутрален процес, напротив, то е избирателно и индивидуализирано, 
свързано с житейския опит на човека. Този процес се нарича 
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субективна емоционална реализация на културата. Той е различен 
по възможности и размах в традиционните и модерните общества. 

СТРУКТУРА НА УЧИЛИЩНАТА КУЛТУРА. Според V.Turner 
(1983), всеки структурен компонент на социалната система се 
характеризира със: специфичен тип организация на основния процес; 
специални органи за управление на този процес; съвкупност от соци-
ални категории; система от правила, инструкции, стандарти и закони, 
регулиращи технологически (в широкия смисъл) процеса, а също 
връзки между хората в пределите на този компонент и с други компо-
ненти; система от културни модели, създаваща матрица от значения, 
чрез които човечеството интерпретира своя опит и управлява дейност-
та си [lb.]. 

СЪДЪРЖАНИЕ. В етнологията, в социалната и културна антро-
пология, съдържанието на понятието "култура" обикновено включва 
традициите, езика, изкуството, религията, моралните норми, обичаите, 
поведенческите образци, ритуалите, науката. Според A.Kroeber & 
C.KIuckhohn (1963), към тях трябва да се добавят също и стиловете 
на мислене [По 269]. 

ЕЛЕМЕНТИ НА УЧИЛИЩНАТА КУЛТУРА. Най-издържаната 
теория за училищната култура е на I.Stoll и D.Fink, които определят 
два основни вектора: ефективност и динамика от една страна и проце-
суалност от друга [270]. Подобни са и други публикации [16; 20; 78]: 

Ценности на училището (класа) като общност, на отделните 
групи и на отделните ученици (приемани, отхвърлени, пречупени през 
груповото мнение и индивидуалното съзнание). Те се персонифицират 
от лицата-авторитети. Ценностите са ранжирани в един идеален ред 
по степен на важност. Несъответствието или дори конфликта на цен-
ностите в рамките на една култура са от съдбоносно значение за 
нейното бъдеще. Ценностите диктуват поведението и емоциите, 
определят етиката, начина на живот, дори езика. Ценностите се проек-
тират в системата от норми на мислене и действие. 

Културата е система от с и м в о л и (материални и духовни 
артефакти), които сплотяват членовете на общността около ценнос-
тите, които олицетворяват. Символът е обект или образ, който по 
силата на една конвенция или на един обичай олицетворява като 
сборен образ други предмети или идеи. Училището (класната стая) 
притежава специфичен и нарочно организиран интериор - черна 
дъска, катедра, звънец, поздрав, невербални изразни средства за 
фиксиране на определени прояви, за отбелязване на специфични 
ситуации. 

История и митология. В съдържанието на културата се включ-
ват митовете - живописни (често нереални, приказни, хиперболични) 
описания на подвизите на герои, които олицетворяват ценностите на 
една група и имат значението на идентификационни модели. 

Организационна култура. Организация на живота - съвместни 
дейности, които стимулират чувството за принадлежност към учили-
щето (класа) като общност. Те са свързани с дневна рутинност (режим, 
ред, ритъм, график на времето и дейностите, които се провеждат, 

157 



стереотипи на поведение), чрез спазването на която се поддържа 
устойчивост и ред в общността. 

Н о р м и на организацията . Това са правила, осигуряващи 
съществуването на съответната общност и приемането на всеки 
индивид в нея. 

Социални етикети. В училището (класа) има приписвания на 
характеристики на отделни ученици - отличник, зубрач, слабак и др.; 
обръщения на членовете на класната общност един към друг, към 
учителите, умалителни имена и прякори; 

Поведенческите образци представляват структурна диаграма 
на поведенческите действия - движения, вербални формули, 
физически позиции, жестове, мимики. 

Ритуали и церемонии (обреди) - ансамбъл от актове, повтаря-
щи се и кодифицирани, които дават символни измерения на ежедне-
вието. Това са поведенчески модели (стандарти), на които се подчиня-
ва общността. С течение на времето са се изработили съвременни 
варианти на старинните— например връчването на дипломи на поло-
жилите матура и празнуването на абитуриентите имат за праобраз 
древните инициации и посвещения във възрастност. 

Обичаите са динамичен ансамбъл от такива поведенчески 
образци с отчетливо изразена окончателност. Техните конфигурации 
се съхраняват в паметта на специална категория хора или се кодират 
в система от знаци. Те създават трайни общи чувства. Повторното 
(или периодично) изпълнение на ритуалите има за цел да възстанови 
диспозициите и да предпази хората от отклонение от културни модели, 
изпълняващи функциите на критерии. 

Традициите са предавани от генерация на генерация на такива 
поведенчески образци. Тези три феномена влизат в обхвата на 
понятието "културен модел", който обхваща всички поведенчески 
действия на хората - както областта на човешките отношения, така и 
използването им в качеството на инструменти и обекти. Има система 
за посрещане, изпращане на учителя, влизане, излизане от класното 
пространство, започване и завършване на учебната дейност и учебния 
ден; фиксиране на успехите, за изразяване на готовност и желание 
за работа, за започване изпълнението на индивидуални задачи или 
съвместни дейности, за влизане в конкретни ситуации на общуване. 

Стилове на ръководство и педагогическо общуване. 
Технология на извършване на отделните дейности. 
Организация на физическото пространство. Разположение 

на учебните чинове, маси, учителска катедра, шкафове, оформяне 
на кътове, центрове по интереси, наличие на пердета, покривки, 
украса, цветя, аквариум, подредба на местата в класната стая и др. 
атрибути, които подпомагат или затрудняват общуването и дейностите 
вътре в класната стая и създават чувство на принадлежност и сигур-
ност в класното пространство. Този вид организация подпомага и 
социалната организация чрез създадените възможности да стимулира 
към определен вид дейности и съответно към оптимизиране на 
контактите на участващите страни, [lb.] 

ОРГАНИЗАЦИОННА УЧИЛИЩНА КУЛТУРА. Според dive Dim-
mock и Allan Walker, различните измерения на организационната 
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култура на училището се групират в четири насоки: организационни 
структури, лидерство и процеси на управление, курикулум и обучение. 
Училището като формална организация е замислено като комбинация 
от структури и процеси (човешки поведения), които се изключително 
вариативни, в зависимост от културните различия и степента на 
централизация/децентрализация в специфичните системи. [157а] 

ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ. Това са конфигурации от 
човешки, физически и финансови ресурси установени в училището. 
Структурите са тъканта на организацията, тясно са свързани с ресурси 
и се въплъщават в организационни форми. Те осигуряват контексти 
в пределите на които училището има по-голяма или по-малка свобода 
на действие. Училището в силно централизираните системи има по-
явни и твърди структури и обратното. Училищните структури имат 
осем аспекта: 

1. Физически ресурси - здания с различни размери, в които се 
помещават ученическите популации; техника и технологии. 

2. Финансови ресурси, които структурират възможностите и 
ограниченията относно това, какво може и какво не може да се прави; 
степен на самостоятелно формиране и управление на финансовите 
ресурси, 

3. Елемент от по-широки структури. Всички държавни и много 
частни училища са части от по-широки училищни системи и се подчи-
няват на техните ограничения и правила, свързани с курикулума и 
организацията на работа. 

4. Време - ключов ресурс. Организацията на учебната година, 
срока, седмицата и деня налага определени структурни ограничения, 
отразени в разписанията. 

5. Човешки ресурси - подбор на ученици на входа по способ-
ности, пол, възраст или богатство на родителите; групиране в класове. 

6. Учители - брой, квалификация, качество; често са структури-
рани в по-частни целеви формирования. 

7. Ръководство - степен, в която е отделено от академичните 
структури. 

8. Механизми за вземане на решения - органи, съвати, 
комитети. 

ЛИДЕРСТВО И ПРОЦЕСИ НА УПРАВЛЕНИЕ. Основно тези 
процеси зависят от: 

Степента на централизация/децентрализация и разпределени-
ето на властта в училището. В някои случаи директорът е всесилен и 
се възприема като автономен ръководител, в други - има само малко 
повече власт от обикновения учител, той е мениджър или агент, дейст-
ващ от името на системата. 

Стила и ориентацията относно авторитарност/демокрация. 
Акцентът върху обучение и-или администрация. 
Степен на сътрудничество и участие на училищния персонал в 

управлението на училището и курикулума. 
Степента на активност и как (стимулиране) това се постига. 
Планирането като аспект на училищното управление - проце-
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дури, изпълнение 
Начин на вземане на решения - критерии и методи. 
Междуличностни връзки, приложение на писмени и устни форми 

на административна комуникация; компютъризация. 
Разрешаване на конфликти. 
Развитие на персонала; комплектуване. 

КУРИКУЛУМ. Училището основно зависи от структурата на 
учебния план и останалите елементи на курикулума. Курикулумът е 
организационна структура, понеже представя формата, в която зна-
нията, уменията и отношенията са конфигурация за формирането на 
учениците. Той силно зависи от технологиите в училището. Основният 
фактор е отношението централизация/децентрализация. Характерис-
тики: 

Цели и задачи. Могат да се изменят в съответствие с това дали 
има преди всичко инструментални функции, свързани с бъдещата 
професия или с по-фундаментални познавателни приоритети - отно-
сителен акцент върху знания, умения отношения и на когнитивни, 
афективни, експресивни, естетически и психомоторни цели; баланс 
между академично и духовно развитие. 

Широта, обхват, диапазон от предмети и дисциплини, пред-
лагани на учениците. 

Дълбочина или нива, стандарти или класове, в които се 
предлага обучението. 

Интеграция - вертикална (степен, в която съдържанието на 
обучението и методите е координирано; последователност при пре-
хода от един клас в друг) и хоризонтална (степен на координация 
между различни подчинени области на едно и също ниво). 

Диференциация - степен, в която учебният план отчита нужди-
те на учениците с различни способности. 

Релевантност - отношение към актуалното и бъдещо ниво 
на образование, професия, гражданство, социална стабилност и 
социална промяна. 

ОБУЧЕНИЕ. Обучението е основата на училището. Това е 
процес, който отделно се идентифицира от процесите на управление. 
Различията са по няколко направления: 

• Схващания за учебното съдържание (какво трябва да 
се преподава и учи), което е производно от съществено 
различните концепции за природата на знанията. 

• Схващания за отношенията между учители и ученици 
и изразяването на уважение. 

• Отношения на родители и учители; родителска при-
частност и граници на намесата; отговорност на роди-
телите и учителите. 

• Методи и техники на обучение. Въпреки огромното раз-
нообразие това са дидактоцентристки и педоцентрист-
ки методи. 

• Ролеви очаквания към учителя; разбиране за специ-
алист (предметник). 
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• Оценяване на достиженията - значение, стандартиза-
ция, еталонност. 

• Съотношение в обучението на ръководство и съветва-
не на учениците. 

ПАРАМЕТРИ НА УЧИЛИЩНАТА КУЛТУРА. Според StollwFink, 
те са: 

• контекст - училището е тук, а не някъде другаде; 
• перспектива - ансамбъл от идеи и координирани дей-

ствия, които една личност реализира в дадена ситуа-
ция; 

• отношения между културите - на класа, учениците, 
учителите, и пр.; 

• стратегия - училището е място за реализиране на 
комплексни стратегии, място за среща на култури и 
субкултури и професионални идеи и проекти; 

• п р а в и л а за п р е г о в о р и - между конфликтуващите 
страни, водещи до съгласие за правилата на работата; 

• кариерно развитие - мобилна перспектива за индиви-
дуално развитие на хората в училището. [270] 

НОРМИ НА УЧИЛИЩНАТА КУЛТУРА. Saphier и King описват 
12 норми: колегиалност, експериментиране, високи очаквания, 
доверие и отговорност, реална подкрепа, стремеж към знанието, дру-
жески хумор, оценка и признание, въвлеченоств процесите на вземане 
на решения, защита, традиции, честно и открито общуване. 

КУЛТУРА НА КЛАСА. Що се отнася до културата на класа (clas-
sroom culture), тя се описва в термините на училищната култура. Като 
основни нейни индикатори са сочат: 

• Незастрашаваща. 
• Двустранно уважение. 
• Обучение, отчитащо различията в стиловете на учене. 
• Решаваща оперативно възникващите проблеми. 
• Подкрепяща. 

5.1.2. ТИПОЛОГИЯ НА УЧИЛИЩНИТЕ КУЛТУРИ 

О Ф И Ц И А Л Н А И Н Е О Ф И Ц И А Л Н А У Ч И Л И Щ Н И КУЛТУРИ. 
Официалната култура се основава на определени нормативни 
изисквания. Те са фиксирани на различни нива: документи на МОН, 
Правилник на училището, наредби, правила за извършване на различ-
ни дейности, утвърдени начини за комуникация между субектите, въз-
приети очаквания и изявяващи се послания от учителите, от училищ-
ното ръководство към другите. Тя намира израз във вътрешния инте-
риор на учебното заведение, възпроизвеждане на утвърдени ритуали, 
наличие на символи, емблеми, униформа на учениците, на специа-
листите, правила, кодекси на поведение и др. 
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Във всяко училище и неформална култура. Разглежда се като 
социално-психическа атмосфера, като своеобразно "педагогическо 
поле", като среда, като целесъобразност на училищното битие на учи-
тели и ученици. Приема се, че в продължение на години е оформено, 
а и всяка година се създава мнение, което се предава на всеки след-
ващ випуск от ученици. Това положително или отрицателно мнение 
съществува в публичното пространство, определя привлекателността 
на учебното заведение за желаещите да се включат в тази система, а 
и степента на харесване на вече обучаващите се ученици. [16] 

ФОРМАЛНА И ПУБЛИЧНА УЧИЛИЩНИ КУЛТУРИ. Тази класи-
фикационна схема се отнася повече до особеностите на езика и по 
смисъл е идентична с първата. B.Bernstein разработва социолингви-
стична теория, според която във всяка група има определен речник и 
стил на изразяване. Езикът е специфичен код, който е емблема за 
средата, в която се употребява. Детето се социализира усвоявайки 
езика, усвоява и определена чувствителност, инструментариум за 
познание на света и ценности, интериоризира социалните роли [157]. 

Bernstein изследва деца от различни социални групи и стига 
до извода, че в училище има две главни езикови системи (лингвис-
тични кодове, училищни култури), като социокултурните разлики се 
трансформират в лингвистични разлики [128; 149, 60-65]. 

Първата култура е «формална», езикът е «обработен», прите-
жание на отделни деца, нюансиран, подчертаващ оригиналността на 
личността, език на образованите средни и висши («буржоазни», доми-
нантни) класи. Езикът е нюансиран, подчертаващ оригиналността на 
личността, семантично по-богат, по-цялостен, по-вариативен, строго 
спазване на логическите закони, по-малко експресивен е и с по-малко 
невербални средства, стимулира предварително много по-силно мис-
ловната дейност, изисква по-задълбочено планиране на дискурса, 
повече чисто риторични особености на речта, постулира усилие и 
рационалност. Свързан е с доминиране на "Аз" като квинтесенция на 
индивидуалното начало, знание за личния успех, както и върху лич-
ните постижения, акцент върху индивидуалното действие, предимно 
индивидуален начин на труд. Издава "отношения, ориентирани към 
личностите", определят се от специфичните личностни качества на 
учителите и учениците, отрицание на дистанцията, дискутиране с 
децата, неавторитарност, взаимоотношенията целят развитие налич-
ността на детето, по-интензивна комуникация, по-силна поддръжка, 
общо по-демократична атмосфера. Рамките на дължимото поведение 
са по-слаби, акцент върху свободата на детето и личностното му право 
на избор, автономията, самоконтрола, умението за самоуправление, 
независимостта, творчеството, амбицията, оригиналността, инициа-
тивността, по-голямо значение се отдава на намеренията и символите. 
Акцентира се върху ефикасността и значението на училището силно 
доближен до културната специфика на училището, език на училището, 
на знанието, на професиите и занаятите, на учителите, на обучението 
и възпитанието, силно положително влияние върху училищните 
постижения. 

Втората култура е «публична», езикът е «ограничен», «langue 
populaire». Свойствен е за по-ниско образованите слоеве, за работ-
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ническата класа и малцинствата [Ibid.] . Речникът е беден и 
описателен, кондензиран и инперсонален, с изобилие от невербални 
средства, ограничен и елементарен - включва лексикалния минимум, 
който дава възможност за опериране в живота, фразите са кратки, 
често недовършени, рядкост са подчинените изречения. Свързан е 
с доминиране на "ние" като квинтесенция на колективното начало, 
колективните форми и начин на труд. Издава "отношения позиционен 
тип", дефинирани и лимитирани от статута и ролите, всичко е 
легитимирано с авторитета и властта на учителите, комуникацията е 
по-малко свободна, акцент върху реда, чистотата, уважението, 
послушанието, конформизъм, подчинение на нормите, умението да 
се избягват проблемите и пр., по-голямо значение се отдава на 
постъпките , вещите и действията . Ролята на училището е 
незначителна, бъдещето е фатално предопределено и се изключва 
социалния просперитет. Тази култура е пречка за общуването 
(малцинства, нискокултурни среди), граница и зона на конфликти 
между учители и ученици 

В училище съществуват и двата кода. Важното е, че априори 
«формалният» език е в привилегировано положение. Той е език на 
училището, на знанието, на професиите и занаятите. Той определя и 
законите на социализацията в училище. Той е език на учителите и в 
някои случаи може да се превърне в съществена пречка за общува-
нето (малцинства, ниско културни среди). Наличието на два езика в 
училище определя и основната граница и зона на конфликти между 
учители и ученици ("урочен" и "междучасен" език - М.Виденов). [22] 
Езикът на който се води обучението и възпитанието трябва да осигу-
рява получаването на информация, разбиране, еднотипно оценяване 
на актовете на поведение от двете страни. 

Тезата на Bernstein, че езикът на една група е производен от 
начина й на живот или, че вторичният код е основан на дефицит, 
непълноценност, е много силно критикувана през 60-те години на XX 
век от W.Labov. Работата с деца отдефаворитизирани среди, предста-
вители на втората култура създава в учителя чувството за социокул-
турна непълноценност и оттам и необходимост от компенсаторни 
педагогически въздействия. Теорията на Bernstein, по думите на La-
bov, в много отношения звучи расистки. 

Изследванията на Labov потвърждават наличието на две 
училищни култури, но установява, че втората, низшата култура не се 
възпроизвежда в извънучилищна среда, т.е. хората от гетото са спо-
собни да комуникират не по-малко ефективно от другите и да прилагат 
схеми на мислене и чувстване, които не са качествено различни от 
тези, които употребяват хората, говорещи литературен език. Различи-
ята се проявяват в институциите и в частност, в училището. [157] 

Изследванията на B.Lahire установяват, че разликата между 
двете училищни култури се дължи на различното отношение към 
писмената реч. Формалната култура е основана на писмената реч 
(литературен език), а втората- наустната. Писмената реч е изкуствена, 
не функционира в същия вид при нормалните взаимоотношения на 
хората. Училищният език е фактически орална форма на писмената 
реч. Това са различни неща и с различно значение за общата образо-
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ваност на човека. Те в различна степен може да бъдат считани за 
маркер за социокултурна непълноценност. [Цит. по: 157] 

GESELLSCHAFT И GEMEINSCHAFTYMI/mMLUHM КУЛТУРИ. В1887 
немският социолог и философ Ferdinand Tu,nnies дефинира два вида 
човешки обединения: gesellschaft (общество) - асоциация на хора, 
основана на рационални мотиви - интереси и лична корист; gemein-
schaft (общност) - асоциация на хора, основана на колективни цели, 
персонална лоялност и общи чувства. [103] 

Основната идея на Tu,nnies е, че в прехода към модерното 
общество се засилват gesellschaft - връзките и този тип обединения 
доминират над архаичните gemeinschaft - връзки. По-късно обаче, 
изследванията показват, че има два вида училищна култура - gesell-
schaft и gemeinschaft, като в по-малките класове и училища доминира 
колективистичната gemeinschaft култура. [153] 

Стремежът на училищата е да се създадат повече условия за 
gemeinschaft - училищна култура. За това способстват няколко стра-
тегии: 

• Интериоризиране на общите училищни цели, изразяеми в 
конкретни количествени дефиниции - успеваемост, пара-
метри на обслужването, отсев (брак) и др. 

• Засилване на персоналната лоялност на учениците към 
училището, учителите, съучениците. Взаимното опознаване 
(формални и неформални контакти) е предпоставка за 
това. 

• Засилване на колективистичните чувства. 
• Установяване на устойчиви ритуали и традиции (например, 

услуги от "зайците", кодове на "честта" и т.н.). [lb.] 

ТИПОЛОГИЯ НА УЧИЛИЩНИТЕ КУЛТУРИ НА DAVID HARG-
FEAVES. Културите са четири плюс една, идеална. (По материали на 
В.Гюрова). 

Формална (традиционна) училищна култура. Нейните харак-
теристики: високо инструментално ниво - стриктни правила, механиз-
ми и цели; училищният живот е подреден, програмиран, дисцип-
линиран (мениджмънт „ориентиран към задачите и целите"); изклю-
чителен натиск върху учениците за постигане на целите на обучение, 
вкп. по отношение на резултатите от изпитите; високи очаквания и 
ниска толерантност към тези, които не спазват правилата; слаби соци-
ални взаимоотношения между преподавателския състав и учениците; 
всички висшестоящи (учители, директор) са студени, дистанцирани, 
авторитарни, „далечни", стриктни и недостъпни; социо-емоционална 
изолация на учащите от учителите - социална помощ за учениците 
може да се получи само от неформалните групи, в които членуват. 

Резултатът: възможно е учениците да не се чувстват щастливи 
по време на училищния период, но по-късно са благодарни затова, 
че са били притискани да учат. Такова училище има високи акаде-
мични резултати, но пренебрегва изявите както на учителите, така и 
учениците. 

Култура на у ч и л и щ н о т о б л а г о п о л у ч и е . Характеристики: 
отпускаща, протекционистка и уютна атмосфера; акцент върху нефор-
малните приятелски взаимоотношения между учителите и учениците; 
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фокусиране върху индивидуалното развитие на ученика в една под-
хранваща среда (мениджмънт „ориентиране към ученика"); демокра-
тични взаимоотношения между директора и педагогическия състав; 
ниско ниво на трудовото напрежение; сравнително лесно пренебрег-
ване на академичните цели; замяна на академичните цели с цели на 
социалното обединяване, социалното приспособяване и житейски 
умения; ниско ниво на дисциплинарните провинения; смесени и дори 
неясни роли на учителите - някои от тях често си задават въпроса: те 
специалисти по учебното съдържание ли са или социални работници, 
загрижени за битовите и др. удобства на учениците. 

Резултат: учениците са щастливи по време на училищния пе-
риод, но по-късно могат да открият, че не са научили много. Това 
училище може да има слаби академични резултати,но учителите могат 
да ги защитят от гл.т. на възможностите за изява. 

О р а н ж е р и й н а у ч и л и щ н а култура . Характеристики: висок 
инструментален и експресивен акцент върху активното участие във 
всички аспекти на училищния живот; високи очаквания както от 
работата, така и от личностното развитие; ентусиазирани и обединени 
учители - експериментатори и иноватори; всичко изглежда под наблю-
дение и контрол; висока степен на контрол и съгласие - ограничение 
и намаляване на независимостта, автономията и индивидуалността; 
но това не е тираничен тип култура - социалният контрол, упраж-
няван над членовете на училищната общност е по-скоро предиз-
викателство и емоционален шантаж (изнудване), отколкото заплаха 
от наказание. 

Резултат: само някои ученици от семейства с амбициозни 
родители (израсли в подобна атмосфера на стремеж към високи цели) 
могат да се докажат и да бъдат блестящи и успяващи в най-висока 
степен в такива условия. По-неамбициозните и притеснителни деца 
могат да бъдат „задушени" при такова напрежение. Като цяло ефек-
тивността може да бъде определена като селективна и диферен-
цирана. 

Култура на оцеляването. Характеристики: училището е близко 
до загиване - класическа рискова ситуация; крайно слаб социален 
контрол и социално обединяване; лоши социални взаимоотношения; 
ролята на учителя е да поддържа най-общ контрол, като на учениците 
се позволява да се отклоняват от академичната работа - уроците се 
превръщат в място за забавление; учителите не получават подкрепа 
от директора и колегите си в своята работа; те изпитват слаба профе-
сионална удовлетвореност; много ученици се чувстват отчуждени от 
учебната работа, която ги уморява, но не получават компенсация от 
едни по-топли взаимоотношения с учителите; висок дял на девиациите 
и бягствата, както и на отсъствията на учителите; основните характе-
ристики са несигурността, безнадеждността и ниския морал 

Резултат: много слаби академични постижения, ниска ефек-
тивност. 

Идеалната училищна култура. Характеристики: оптимален 
социален контрол и социално обединение; високи очаквания от 
работата - очаквания на директора от персонала и на учителите от 
учениците; всеки един е подкрепян в стремежа му за постигане на 
стандартите и възнаграждавай затова, че ги постига; както за персо-
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нала, така и за учениците училището е изискващо, но много приятно 
място за пребиваване. 

Резултати: високи академични резултати, висока училищна 
ефективност, високо ниво на удовлетвореност на всеки член на учи-
лищната общност. 

ТИПОЛОГИЯ НА УЧИЛИЩНИТЕ КУЛТУРИ НА CLIVE DIM-
MOCK & ALLAN WALKER. В своите публикации [157а], те дават една 
приспособена към училището схема на различните измерения на 
организационната култура, в основата на която са схващанията на 
Hofstede. Изследванията на организационните култури установяват 
големи различия в символи, герои, ритуали и незначителни различия 
в ценности. Болшинството може да се групират в шест измерения. 

1. Култура, ориентирана к ъ м процеси и-или резултатите 
(process and/or outcomes oriented). Някои култури са насочени към 
технически и бюрократични практики, а други - към резултати (цели). 
Хората в ориентираните към резултати култури обикновено имат едно-
родни символи, герои, ритуали, а тези в ориентираните към процесите 
култури - разнородни. В ориентираните към процеса култури хората 
се стремят да избегнат риска и да ралотят еднакво всеки ден. 

Някои училища подчертават процесите и уменията в обучение-
то и възпитанието, а други-достиженията от изпитите. Много училища 
сега преобразуват своя курикулум, за да отразят специфичните за 
учениците познавателни цели или резултати, изразени в знания, 
умения и отношения. Силните организационни култури са хомогенни. 
В образованието това са резултат-ориентирани култури. 

2. Култура, ориентирана к ъ м задачата и-или човека (task 
and/or person oriented). В ориентираните към задачи организационни 
култури, акцентът е поставен върху изпълнението на работата и макси-
мизирането на производителността, отчитайки, че съображения от 
типа на благосъстояние на персонала са вторични и дори могат да 
се пренебрегнат. В ориентираните към човека култури се подчертава 
грижата за човека и вниманието към него. Училищата, ориентирани 
към задачите изискват максимални усилия в работата и изпълнител-
ност в една рационална от гладна точка на производителността следа. 
Ориентираната към човека култура има ценности, свързани с благо-
състоянието на учителите. Това са две по-скоро независими изме-
рения - могат едновременно да са силно и слабо развити. 

3. Професионална и-или простонародна култура, (profes-
sional and/or parochial). В професионалните култури, квалифицира-
ният персонал се оценява от гледна точка на професията, от стан-
дарти, които се определят на национално или международно ниво. В 
тесните култури, членовете се оценяват от гледна точка на готовността 
за действие съобразно с изискванията на организацията, в която 
работят. 

4. Отворена и-или затворена култура (open and/or closed). 
Това измерение се свързва с отношенията между организацията и 
околната среда - обмен на ресурси (хора, пари и идеи). Колкото по-
голям е обменът, толкова по-открита е културата. Училището през 
последните десетилетия се развива към откритост на културите. 
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5. Контрол и свързване (control and l inkage). Важна особе-
ност на организационната култура е начинът на разпределение на 
властта и контрола между членовете. Hofstede разглежда само 
първият аспект, a Dimmock & Walker прибавят още два аспекта. 

(а). Строг / либерален контрол. С тези понятия се изразява 
степента, в която членовете чувстват обвързаност към общи вярвания, 
ценности и методи, което може да е резултат от организационен натиск 
или от автомотивация. В организацията със стягащ контрол има силна 
еднородност на ценностите (ЦОЕ). В свободно управляемата култура 
- обратното, хетерогенност на колективистичните параметри. 

(б). Формален/неформален контрол. Организациите се разли-
чават по степента, в която са управлявани от правила, инструкции и 
корекционни процедури или от един по-мек, непосредствен и интуити-
вен подход. Високо формализираните организации съответстват на 
класическата бюрокрация; те подчертават определени правила и 
роли, имат тенденция към инертност и закостенялост, често са със 
строги междуличностни отношения. В училище се свързват с дистан-
цията между учители и ученици и между учители и директор. Нефор-
малните организации имат по-малко правила, процедури, роли; често 
аморфни, гъвкави в методите на работа и меки в междуличностните 
отношения. Повече се залага на непосредственото вземане на реше-
ния, правилата са минимизиране и се прилагат само когато е необ-
ходимо; няма определени роли и всички приемат диапазон от разно-
образни задачи; отношенията между хората зависят от ситуацията. 

(в). Директен / индиректен контрол. Този аспект обхваща 
начините на комуникация, чрез които се осъществява властта. В някои 
организации се възприема идеята за пряка персонална отговорност 
и непосредствено издаване на заповеди, като често се прескачат 
междинните нива в йерархията. В други организации - косвено, чрез 
делегиране на права и отговорности относно колективното изпълнение 
на задачи, които може и да се изпълняват самостоятелно. Косвеното 
управление (контрол) изисква много по-тънки стратегии и тактики за 
достижение на целите. 

6. Прагматична и-или нормативна култура (pragmatic and I 
or normative). Това измерение определя отношенията на организа-
цията с клиентите и измерва ориентацията към слиента. Тези отно-
шения може да са гъвкави и прагматични, за да се отговори на разно-
образните потребности на клиента. Други организации са по-твърди 
в своите подходи (нормативни подходи) - не зависят от техните специ-
фични потребности. В образователен контекст, някои училища съзна-
телно се опитват да отговорят на индивидуалните ученически 
потребности, предлагайки по-разнообразен курукулум, гъвкави 
разписания и алтернативни учебни стратегии, много допълнителни 
образователни услуги. Други училища (традиционни) са по-малко 
насочени към учениците и очакват от тях да се вместват в определен 
за училището модел. Те предлагат по-стандартизирани програми и 
система от нормативи. 

ТИПОЛОГИЯ НА УЧИЛИЩНИТЕ КУЛТУРИ НА SUSANA RO-
ZENHOLC. Тя определя четири типа училища: 

Неефективните училища са два типа: 
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• „блуждаещи" (wandering schools) - динамични и 
• „устойчиви" (stuck schools) - статични. 

Ефективните училища са: 
• „подвижни" (moving schools) - динамични и 
• „парадни" (promenading schools) - статични [197]. 

Основни характеристики на двата диаметрално полярни типа 
училища: 

„Устойчивите" училища се характеризират с ниско единство 
(консенсус), несигурност, слаба лоялност, изолираност, индивидуа-
лизъм, статика на ценностите, фатализъм и песимизъм, статукво, 
слабо приемане на общите цели. 

„Подвижните" училища се характеризират с високо единство 
(консенсус), сигурност, силна лоялност, обединение, колективизъм, 
обогатяване, оптимизъм, иновации, визия за общите цели. 

ТИПОЛОГИЯ НА УЧИЛИЩНИТЕ КУЛТУРИ НА STOL & FINK. 
Теорията е доста сходна [270]: 

Неефективните училища са: 
„Борещи се" (struggling schools) - подобряващи се; осъзнават 

неефективността си, имат стремеж за промени, но се характеризират 
с неразумно изразходване на енергия и не знаят какво, кой, кога. 

„Потъващи" (sinking schools) - влошаващи се; характеризират 
се с неефективност и апатия, няма стремеж за промени, неразумно 
изразходване на енергия, не знаят какво, кой, кога; затварят се. 

Ефективни училища: 
„Подвижни" (moving schools) - подобряващи се; има мисия, 

има визия, знаят какво, кой, кога - тенденция към растеж. 
„Пътуващи" (cruising schools) - влошаващи се; има мисия, има 

визия, знаят какво, кой, кога - тенденция към упадък. [197] 
„Странстващите" училища (strolling schools) са на границата 

на ефективността. Те са с лошо дефинирани цели и заемат междинно 
място. 

5.1.3. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА УЧИЛИЩНАТА КУЛТУРА 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА МЕТОДОЛОГИЯ. Изследванията на учи-
лищната култура основно са в руслото на символния интеракционизъм 
и на етнометодологията. Те се правят през през 70-90-те години под 
влияние на идеите на R.Park, Е.Burgess, W.Thomas, G.Mead, H.Gar-
finkel, H.Becker, A. Cicourel, E.Goffman и др. 

Основната постановка е следната: социалният живот има сим-
волна природа. Социалните значения се разбират като продукти на 
междуличностна активност. Ние живеем в символична и физическа 
среда (култура) и конструираме разбирането си за света и за нашите 
действия в него с помощта на символите. Благодарение на тези сим-
воли и значения ние имаме възможност за заемане на мястото си 
сред другите, с които споделяме тези същите символи (разбираме 
другите). Тези споделени значения и ценности определят повечето 
от нашите действия и благодарение на тях разбираме другите. Сим-
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волите не са изолирани от чувствата и оценките. На тяхна база инди-
видът дефинира своята роля. 

Затова трябва да се изследва ординарния начин на живот на 
социалните актьори, които реализират своите обичайни функции -
комуникация, начин на вземане на решения, мислене, реч и пр. Един 
от най-често изучаваните обекти е езикът, тъй като той е една система 
от адреси, която хората конструират в акта на комуникация. Приема 
се, че човек извършва социални действия в съгласие с идентифи-
кацията си със социалната си роля, което позволява обяснението им 
(интерпретация). 

Етнометодологията и символният интеракционизъм са "качест-
вени" методологии. Така например, една от най-известните изследова-
телки - K.Gallas [177] при изследване на училищната култура включва 
наблюдения в класната стая (включени и невключени), интервюта 
(ненасочени и полустандартизирани), бюджет на времето на ученици-
те и учителите (на макро- и микро- ниво), свободни разкази и описания 
на елементи на средата от учители и ученици, анализ на документа-
ция, анализ на формални и неформални събития и дейности в клас-
ната стая и на игралната площадка (междучасие), контент-анализ на 
ученически произведения, анкети с децата за значението на елементи-
те на средата. Съществуват и специални диагностични инструменти 
(NASSP), служещи за оценка на състоянието на училищната култура. 
[271] 

Има няколко направления на етнометодологически (интеракци-
онистки) изследвания в образованието 

ТЕОРИЯ ЗА УЧИЛИЩНАТА КУЛТУРА НА W. WALLER. Първи-
те изследвания в областта на училищната култура прави W. Waller 
през 1920 година. Той разглежда училището като социален свят, чийто 
значения трябва да се усвоят. 

WaHer анализира специфичната култура на детето и детството 
по следния начин: училището е център за ритуали, който регистрира 
човешките отношения. Има игри, екипи, морален код, ансамбъл от 
церемонии, традиции и закони. Това е конструкция на на свят, съотве-
тен на света на възрастните, но съдържащ култура, свойствена за 
младите. Точно тук са двата вида конфликти: класически конфликт 
на генерациите (противопоставяне на двете култури) и конфликт меж-
ду културата и некултурното (още) дете. 

Специфичната детска култура се изразява в игрите, училищната 
работа, спорта, дебатите, театъра, клубовете и т.н., като много често 
тези елементи са конструирани от учителите. Същото важи и за цере-
мониите, които имат за цел да активизират механизмите за иденти-
фикация в общността, за да се получи накрая "училищен дух". 

Училището е място за конфликт учители-ученици. Рутинната 
културна ситуация е свързана с доминиране на учителите над учени-
ците и подчинение. Има задължителна дистанция (Waller я нарича 
етикет). Това е един ансамбъл от права и регламентации, които произ-
тичат на първо място от привилегиите на личността, дадени й от ситуа-
цията. Етикетът е свързан с контакт на личностите. 

Основният конфликт е между учителската и ученическа култу-
ри. Това е конфликт на интересите, който никога не може да бъде 
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разрешен, тъй като е породен от една институционализирана форма 
на субординация и подчинение, която е традиционно отношение меж-
ду културни модели (задължителна дистанция, власт и авторитет на 
учителя) и която не отчита напълно стремежа на личността към 
са-мо-определение. Затова и съпротивата на детето на училищната 
култура (в частта й, свързана с учителя) е естествена. Авторитетът е 
на страната на учителя. Той (учителят) също се опира на дисципли-
ната, дава заповеди, наказва, управлява отношенията в групата, за 
да има спокойствие и учи учениците на ред. 

Наказанията играят особена роля, защото приключват ситуа-
цията. Те позволяват на учениците да разделят това, което може от 
това, което не може да се прави. Те са индикатор за вътрешния ред и 
организация в едно общество или група. 

Отслабването на дисциплината не трябва да се толерира, тъй 
като тя отговаря на институционализирането на дистанцията възрас-
тен - дете и учител - ученик. 

Концепцията за "дефиниране на ситуацията" е много важна за 
разбирането на образователните феномени. Тя възниква около всяка 
ситуация, в която индивидът демонстрира възможностите си за 
действие. Това е във всички колективни процеси. Фундаменталният 
проблем за дисциплината в училище може да бъде определен като 
борба на учители и ученици за по-чисто дефиниране на училищната 
ситуация. В училище това става на основата на елементи от културния 
ред, които възрастните трансформират. 

Детето се сблъсква с нова ситуация в училище - нови учители, 
съученици, клас..., която не е семейната и която е неизвестна с 
очакванията си за него. Най-трудно е за "зайците" - ученици от най-
долния клас. 

Съпротивата на училището е фундаментално откритие на 
Waller. Много често в училище има не просто конфликт, а направо 
война между учители и ученици. Съпротивата на детето на училището 
се манифестира по различен начин спрямо дисциплинарния ред, 
постиженията. Това е борба против институцията, в междуличностните 
отношения, в индивидуалното развитие. В този конфликт детето 
излиза от гледна точка на авторитета на своето семейство и е против 
авторитета на учителите. 

МИКРОЕТНОГРАФИЯ НА УЧИЛИЩЕТО. Направление, свър-
зано с имената на F.Erickson, R.McDermott и L.Smit. Елементи на учи-
лищната култура са обективните социални факти - интелигентност 
на учениците, училищни постижения, планове за бъдеща кариера и 
пр., както и организация на класа, взаимоотношенията на учителите 
и учениците, директора и учителите и учениците и пр. 

ЕТИКЕТАЖЪТ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА УЧИЛИЩНАТА КУЛТУРА. 
Елемент на училищната култура според теорията за етикетирането 
(etiquetage) са нагласите и очакванията на учителите и съучениците 
към ученика ("Пигмалион-ефект", "ефект на очакването" - R.Rosental, 
L.Jacobson, И.Иванов), свързани пола, расата, етноса, престижа, ли-
дерството, посещенията на родителите в училище, социоикономичес-
ки я статус и т.н. 
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Изследвания установяват, че оценките на ученическите тестове 
в никакъв случай не са справедливи и обективни. Влияят фактори 
като пола, расата, престижа, лидерството , посещенията на 
родителите в училище и т.н. Учителите очакват по-малко от 
дефаворитизираните ученици и обратното - очакват повече от 
допустимото от децата на средната класа. 

У Ч И Л И Щ Н А Т А КУЛТУРА КАТО Х А Б И Т У С . Теорията за 
хабитуса на P.Bourdieu е една от най-характерните съвременни социо-
логически теории. Пише се за хабитус на училището - съвкупност от 
вкусове, поведение, маниери на говорене и чувстване, механизъм за 
придобиване на идентичност и различие. 

Хабитусът на училището се репродуцира - системата от пове-
денчески цели, схеми и практики, свойствени на самото училище. 

УЧИЛИЩНА КУЛТУРА И СОЦИАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ. Тео-
рията за социалната компетентност на H.Mehan разглежда училищ-
ната култура като фактор за формиране на компетентност (културна, 
лингвистична, интеракционална) - ансамбъл от опознати основни со-
циални практики, които може да бъдат мобилизирани в определен 
(необходим) момент. 

УЧИЛИЩНА КУЛТУРА И МЕРИТОКРАЦИЯ. Свързва се с кла-
сическата теория на P. Sorocin за еманципацията на училището - то 
действа като система, в която основните фактори за успех са способ-
ности и труд. Оформили са се два модела за училищна култура: мери-
тократска и ередитерна (наследствена). 

В Япония и в повечето страни на Европа (в по-слаба степен) 
дейността на учениците е ограничена в тесни граници, както и възмож-
ностите за достъп до желателни дейности (екстракурикулум). Веднъж 
приет в една специалност, ученикът практически няма възможност 
за промяна, тъй като постъпването е резултат от множество изпити, 
решението е обосновано и проблемите му се свеждат до това, колко 
дълго ще учи и колко интензивно ще се труди. 

В САЩ и в сходните по дух страни резултатите от приемните 
изпити са по-малко значими за учениците. Границите на отделните 
направления в училище са доста свободни. Отношението е либерал-
но, може лесно да се сменят програми и вариантите са много. Програ-
мите са гъвкави и либерални. Силна е личната мотивация на изборите. 
Съществува система за вътрешна стратификация, която класифицира 
учениците в различни групи, свързани с различни курикулуми. Това 
става според техните интереси, възможности, избори и амбиции. 
Главните фактори са два: интелектуални възможности и академични 
аспирации. Смята се, че тази система възпроизвежда социалната 
стратификация и въвежда ситуацията на избор и на конкуренция, 
като прави социалната мобилност справедлива. 

Н А К А З В А Щ О - Н А Г Р А Ж Д А В А Щ А ПРИРОДА НА УЧИЛИЩ-
НАТА КУЛТУРА. Наказващо-награждаващата природа на училищната 
култура произтича от оценъчния характер и публичната природа на 
учебната работа. Учениците са подложени в някаква степен на акаде-
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мичен наказателен стрес според съотношението наказание-награда-
стрес. 

Два аспекта на училищната социална структура правят училищ-
ната работа потенциален интерперсонален източник на награди и 
наказания - властните отношения между учител и ученици и публична-
та природа на учебната работа. 

Първо, ученикът е подчинен на експерта - учител. В това отно-
шение учителската власт, която е определена съдържателно е усилена 
от авторитета на възрастта и длъжността. 

Второ, учениците се учат в група, като целият процес става 
пред очите на всички, има публичен характер. Тази публичност при-
нуждава учителят да отправя еднакви стандарти към всички, както и 
еднакви инструкции. Тя предизвиква съревнование между учениците, 
за да се избегнат наказанията. 

В резултат от училищната социална организация на инструкци-
ите, природата на академичното оценяване и различното присъствие 
на наградата и наказанието, училищната социална структура е наказ-
ваща в по-голяма степен и за повечето ученици, отколкото награжда-
ваща. За по-голямата част от учениците да ходят на училище означа-
ва, че трябва да заплатят определена «цена». 

"ТЪРПИМОСТ КЪМ УЧИЛИЩНАТА КУЛТУРА". С термина 
"търпимостта към училищната култура» се означава капацитета на 
ученика да се адаптира към психологически стрес, породен от учи-
лището. 

Някои училища се характеризират с нрави и традиции за повече 
от нормалното фокусиране върху учебните постижения и с празници, 
ритуали и пр. за оказване почит на най-успяващите ученици. Това са 
елитни училища от всякакъв тип - от начални до университети. 
Идентификацията на учениците стях води до развитие на търпимост 
към обучението в два аспекта: консумативен и инструментален. В 
тях високият стрес е емблема за елитен ученически статус или за 
академична строгост, които са прелюдия към елитен статус на 
възрастен. Тази идентификация може да не е с цялото училище, а 
само с една или друга програма или специалност. 

ЕФЕКТИВНОСТ НА УЧИЛИЩНАТА КУЛТУРА. Здравето и на-
деждността на училищната култура силно корелират с нарастването 
на ученическите достижения и мотивация, както и с производителност-
та и удовлетвореността на учителя, [lb.] 

L.Fyans & M.Maehr (1990) установяват няколко ефективно дей-
стващи върху ученическите достижения измерения на училищната 
култура: академичните интелектуални предизвикателства (курикулум 
и обща атмосфера); сравняване на достиженията между учениците; 
получаването на информация за личните достижения; възприемането 
на училищните цели от училищното общество; ясното формулиране 
на мисията и целите научилището; подкрепящото обществено мнение; 
мащабността на целите, [lb.] 

Изследване на Y.Cheng (1993) установява, че здравата и ефек-
тивна училищна култура по-добре мотивира учителите. В среда с ясна 
и устойчива организационна идеология, колективно участие при взе-
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мане на решения, харизматично ръководство и интимност, учителите 
изпитват висше удовлетворение от работата и нарастваща 
производителност, [lb.] 

ГОЛЕМИНА НА КЛАСА И УЧИЛИЩНА КУЛТУРА. G.Conway 
прави анализ на изследванията на влиянието на големината на класа 
върху училищната култура. 

По-големите класове водят до по-бедни и по-малко положител-
ни нагласи спрямо училището, до по-небрежно отношение към учеб-
ния процес, до по-ниско ниво на мотивацията за достижения. По-
малките класове и оттам училища създават по-положителна културна 
среда.[153] 

ВЛИЯНИЕ НА УЧИЛИЩНАТА КУЛТУРА. Изследователите са 
установили някои закономерности, свързани с училищната култура 
[271]. 

Здравето и надеждността на училищната култура силно коре-
лират с нарастването на ученическите достижения и мотивация. 

L.Fyans & M.Maehr (1990) установяват 5 ефективно действащи 
измерения на училищната култура: академичните интелектуални 
предизвикателства (курикулум и обща атмосфера), сравняване на 
достиженията между учениците, получаването на информация за 
личните достижения, училищното общество и възприемането на 
училищните цели. (над 16000 ученици от 7-10 клас от 820 обществени 
училища в Илинойс). 

J.Thacker & W. Mclnerney (1992) реализират в училище проект 
за създаване на нов климат - разбиране за мисия и цели на училището; 
индивидуални постижения, насочени към тези мисия и цели; измене-
ния в курикулума съобразно с тези цели; съответна квалификация 
на персонала; развитие на процеса на вземане на решения. Резулта-
тът е под 10% годишна неуспеваемост. 

Други резултати свързват ученическите достижения с ясното 
формулиране на мисията и целите на училището, подкрепящото об-
ществено мнение в тази насока, мащабността на целите. 

Здравето и надеждността на училищната култура силно корели-
рат с производителността и удовлетвореността на учителя. Изслед-
ване на YinCheong Cheng (1993) установява, че здравата и ефективна 
училищна култура по-добре мотивира учителите. В среда с ясна и 
устойчива организационна идеология, колективно участие при взема-
не на решения, харизматично ръководство и интимност, учителите 
изпитват висше удовлетворение от работата и нарастваща производи-
телност. 

ВЪЗПРИЕМАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО ОТ УЧЕНИЦИТЕ. Разработ-
ката е на П.Калчев [59]. Той апробира в български условия въпросника 
на Finlayson. 

Влияние на фактора културен контекст Прави се сравнение 
с данни от английски и германски ученици. 

По скалата „Ориентация към задачите" резултатите у нас са 
сходни с данните, получени в Англия и Германия (% от максималния 
възможен бал - 49-52), а по скалите „Емоционален тон" (Б - 60; А -
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61; Г - 64) и „Загриженост на учителя" (Б - 58; А - 57; Г - 52) те 
практически съвпадат с тези на английските ученици. Много различни 
са за скалата „Демократичен контрол" (Б - 59; А - 48; Г - 54). Като 
цяло „профилът" на възприемане на училището у нас е най-близко 
до резултатите, получени в Германия. 

Влияние на фактора пол. По всички скали, с изключение на 
„Демократичен контрол", отсъстват значими различия в начина, по 
който се възприема училище от момчетата и момичетата. В сравнение 
с момичетата обаче момчетата оценяват поведението на учителя в 
по-голяма степен като авторитарно, ограничаващо личната свобода 
и възможностите за избор. Тези резултати не са неочаквани и биха 
могли да се интерпретират от различни аспекти: възможно е учителите 
наистина да са склонни в по-голяма степен да дисциплинират мом-
четата, по-често да им правят забележки и да санкционират поведе-
нието им. Подобна тактика може да има реални основания, но също 
така и да отразява някои разпространени обществени стереотипи, 
според които момчетата принцип са „по-непослушни", по-трудно 
управляеми и затова трябва да бъдат строго контролирани. 

От теоретична гледна точка е възможно и да отсъстват разли-
чия в поведението на учителя към момчетата и момичетата, но 
момчетата да проявяват по-изразена сензитивност (чувствителност) 
към ограничаване на личната автономия и да преживяват по-силно 
различни форми на външен контрол. 

Влияние на фактора успех в училище. Съществува тенденция 
по-слабите ученици да възприемат учителя в по-малка степен като 
ориентиран към техните проблеми и потребности. Проявява се и 
определена его-защитна стратегия - тенденцията по-ниските постиже-
ния да се обясняват и чрез липсата на достатъчно ангажиране от 
страна на учителя с проблемите на ученика. 

По отношение на фактора „Ориентация към задачите" ученици-
те с по-нисък успех демонстрират по-слаба ориентация към изпълне-
ние на учебните си задължения. 

Най-ярки различия във възприемането на училището учениците 
с различен успех демонстрират по отношение на социалния контрол 
- учениците с по-висок успех оценяват системата на взаимоотношения 
с учителя в по-голяма степен като демократична и предоставяща 
възможности за избор. Възможно е, от една страна по-високите учебни 
постижения да предпоставят и по-изразено чувство за автономия, 
независимост от конкретните взаимоотношенията с учителя. Очевидно 
е също така, че учителя по правило е по-толерантен към силните 
ученици и е склонен да контролира да санкционира слабите ученици. 
Същевременно трябва да се пренебрегва и възможността от изкри-
вяване на оценките в чисто субективен план - отричане или фаво-
ризиране на взаимоотношенията: учител-ученик на основата на прежи-
вявания успех/неуспех. 

Възрастова динамика във възприемане на училището. Тен-
денциите са еднотипни - след 8 клас намалява емоционалната 
привлекателност на училището, приемането на учебните задължения, 
както и известна резервираност отношение на учителя. [Пак там] 
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5.1.4. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧИЛИЩНАТА КУЛТУРА 

ПОДХОДИ. Изменението на училищната култура трябва да 
започне от анализ на съществуващата такава. Измененията ще засег-
нат широк кръг от връзки и ще нарушат съществуващото положение, 
което е някаква форма на устойчивост. Реформите трябва да са съпро-
водени с диалог и загриженост за съдбата на хората. [271] 

Конкретното състояние определя и конкретните насоки на изме-
ненията. Възгледите, свързани с тях трябва да са общи и съгласувани 
между учителите, учениците, родителите, персонала и ръководи-
телите. Водещи са действията на администрацията на училището. 

Един проект за изменение на училищната култура според J.Tha-
cker & W.Mclnerney (1992) трябва да включва формиране на общо 
разбиране за мисия и цели на училището; насочване на индивиду-
алните стремежи към тези мисия и цели; изменения в курикулума, 
церемониите, ритуалите, традициите, митовете, училищния език, съ-
образно с тези цели; съответна квалификация на персонала; развитие 
на процеса на вземане на решения; формиране на поддържащо об-
ществено мнение. 

В практиката на W.Furtwengler & A.Micich (1991), учителите, 
учениците, администраторите и родителите са изследвани за да се 
видят техните гледни точки за училищната култура - положителни и 
отрицателни аспекти. Те набелязват и областите, които според тях 
се нуждаят от културно изменение. Това са учебни планове и програ-
ми, церемонии, ритуали, традиции, митове, училищен език. Тези изме-
нения са свързани с време, [lb.] 

Формален и добре тестиращ инструмент за културни изменения 
е NASSP - оценката за състоянието на училищната среда (системата 
CASE-IMS - Information Management System). Тя анализира стила на 
ръководство, организационната структура, убежденията и ценностите, 
удовлетвореността от класната стая и производителността. Дава ця-
лостна диагностична оценка, [lb.] 

РОЛЯТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО. Най-
ефекгивно изменение в училищната култура става когато ръководи-
тели, учители и ученици имат сходни или еднакви ценности и убежде-
ния. Водещи са действията на администрацията на училището. Те се 
следят и обсъждат от другите агенти. Администратори, които действат 
внимателно и постепенно имат по-голям шанс да успеят. Те трябва 
да осигурят поддържащо обществено мнение на базата на историята 
(традициите) на училището, общите ценности и убеждения. Също да 
приемат на работа персонал, който е мотивиран в тази насока (T.Deal, 
K.Peterson). Да се поддържат новите и изменени традиции, церемонии, 
ритуали и символи, които положително променят училищната култура, 
[lb.] 

УЧИТЕЛЯТ И УЧИЛИЩНАТА КУЛТУРА. Училищната култура 
исторически изолира учителя в класната стая. [2] Желанието на някои 
учители за по-голяма отговорност и участие в училищните дела ги 
насочва в административната кариера. Тя не винаги е по вкуса им и 
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ги поставя пред сериозно проблеми. В САЩ се реализират редица 
програми за разширяване на обхвата на учителската роля без 
откъсване от основната му роля 

Такъв тип учител се може да бъде наречен условно "учител-
педагог" (SBTE - school-based teacher educator). Неговите функции и 
роли са по-широки от традиционните: образователна подготовка, кон-
султантски педагогически услуги, перманентно образование, мето-
дическа помощ на учители и пр. Необходими са специализирани уме-
ния и навици за тази цел: свързани с междуличностните отношения; 
групова фасилитация, сътрудничество; свързани с оказване на под-
дръжка; свързани с курикулума, с учебните програми, с методиката 
на обучение и възпитание; свързани с диагностика и контрол (Saxl, 
Lieberman, Miles, 1987). [124] 

5.2. ОБКРЪЖАВАЩА СРЕДА В КЛАСНАТА СТАЯ 

ЗНАЧЕНИЕ НА СРЕДАТА. Съгласно моделът на Lewin (1943), 
обкръжаващата среда в класната стая може да взаимодейства с инди-
видуалните характеристики на учениците и да влияе на отношенията 
и поведението им, както и на академичните резултати. [148] 

Училището е социална среда, в която влиянията на външната 
среда се преобразуват във вътрешна. Вътрешната среда е контекст 
на обучението и се състои от физическа и психическа среди. Физичес-
ката среда е свързана с безопасността и комфорта на учениците и по 
този начин влияе на обучението и личностното развитие. Психическата 
среда засяга възприятията и чувствата, които изпитват учениците и 
учителите в хода на взаимодействията си. 

В допълнение към физическата окръжаваща среда и социал-
ната среда, мениджмънтът на класа може да бъде разделено на две 
части: стил на лидерство и основания на властта. В клас учителят 
често играе ролята на лидер, в същото време учениците играят ролята 
на последователи. Учителите влияят чрез това лидерство на психо-
логическата учебна среда. Различните учители могат да имат различ-
ни стилове на лидерство. 

УЧЕНИЧЕСКА СОЦИАЛИЗАЦИЯ. Ключови елементи науспеш-
ната ученическа социализация са моделирането и обучението в просо-
циално поведение; отправянето на положителни очаквания, атрибути 
и социални етикети и укрепване на желателното поведение. Успешната 
социализация зависи и от умението на учителя да наложи авторитетен 
стил на обучение и мениджмънт на класа и да развие положителни 
отношения с учениците [137]. 

Моделиране на просоциално поведение. Моделирането, съп-
ровождано от вербализация и размисъл е основният метод за социа-
лизиране. В ситуации, в които просоциалното поведение е трудно за 
учениците, е необходимо да се включи тренинг на желателни социални 
умения. Обучението трябва да включва не само логическо знание 
(описание на умението и обяснение защо е желателно), но също и 
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процедурно знание (как се осъществява) и кондиционно знание (кога 
и защо се осъществява). 

Проектиране на положителни очаквания, атрибути и соци-
ални етикети. Учениците, към които последователно се отнасят 
просоциално по-вероятно ще развият същите качества у себе си, 
особено ако са подкрепени чрез съответната оценка. 

Авторитетно обучение. Учителите като представители на 
властта в клас трябва да бъдат по-скоро авторитетни, отколкото авто-
ритарни и либерални Те имат право да са лидери и да осъществяват 
контрол, но техните възможности се увеличават, ако възприемат 
учениците благосклонно и ако учениците разбират тяхната позиция. 
Съсредоточаването върху желателното поведение (какво трябва да 
се прави, а не какво не трябва) и подкреплението също водят до 
ефективност. При възникването на дисциплинарен проблем, трябва 
да се знае, че трябва да се минимизира борбата за власт и спася-
ващите престижа жестове; да се обсъжда инцидента насаме с ученика, 
а не пред целия клас; да се опитаме да си обясним поведението на 
ученика; да се достигне до разбиране защо поведението е недопусти-
мо; да се достигне до поемане на отговорност за поведението от 
ученика и задължение да се промени; да се достигне до съответното 
споразумение; концентриране върху саморегулирането на поведение-
то, а не на демонстрацията на власт. 

Съветване. Основно така се работи с ученици, които показват 
хронични проблеми в индивидуалното си социално развитие. Главна 
е загрижеността на учителя за благосъстоянието на учениците, 
независимо от провокационното им поведение. С тях се разговаря и 
в хода на беседата се дават съвети. Привличат се и родителите. 

ПРИЗНАЦИ НА УСПЕШНИТЕ УЧИТЕЛИ. Успешно социализи-
ращите децата учители имат някои общи черти (По Good and Bro-
phy,1995): 

Социална привлекателност, основана на бодрост, весел, жив, 
приятен, дружелюбен вид, емоционална зрелост, искреност и други 
качества, които са признак на добро умствено здраве и саморегула-
ция. 

Сила на егото, демонстрирана чрез увереност в себе си, спокой-
ствие в кризисни моменти, активно участие, избягване на конфликти 
от типа «печалба-загуба», ориентация към решаване на проблеми. 

Реалистично възприемане на себе си и на учениците, без тези 
образи да са помрачени от романтизъм, вина, враждебност или тре-
вожност. 

Наслаждение от контактите с учениците, при поддържане на 
идентичностите възрастен-дете, учители и представител на властта, 
дружествен, но не твърде близък, за да стане член на детската група. 

Яснота по отношение на ролята на учителя, за да може точно 
да им обясни какво очаква от тях. 

Търпение и решителност в работата с учениците, които показ-
ват инат и упорство. 

Приемане на индивидуалността на ученика, макар и не всичко 
изцяло. 
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Способност да действа гъвкаво в рамките на очаквания и пра-
вила, като ги променя с нарастването на независимостта и отговор-
ността след време. 

Ефективните учители управляват образователната среда. Нап-
ример, те установяват рано ясни правила и процедури, отразяващи 
техните очаквания; щателно контролират ученето и поведението на 
учениците; действено пресичат развитието на лошото поведение дори 
преди да се е случило; установяват ефективна обратна връзка на 
учениците; дават ясни инструкции; учат учениците да работят съв-
местно, да приемат различни роли, в т.ч. и на учителя, да планират 
времето си. Първата цел на тези учители е да влязат в сътрудничество 
с учениците. 

5.3. ВИДОВЕ КЛАСНИ СТАИ 
КЛАСНА СТАЯ. Класните стаи по света въпреки своето много-

образие имат удивително много сходни елементи - мебели, учебни 
пособия, украса, черна дъска... 

ЕФЕКТ ОТ ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА КЛАСНАТА СТАЯ. Има 
изследвания (Weinstein, 1977; Evans, Lovell, 1979) на връзката между 
устройството на физическата среда на класната стая и поведението 
на учениците. Ефектът е силен и върху междуличностните отношения. 
Учителят трябва да взаимодейства с тях като с група. Той трябва да 
има възможност за персонален контакт с всеки. Това е част от създа-
ването на ефективен климат [196]. 

Потокът от взаимодействия е различен. 70 % от тях са между 
учителя и най-достъпните (пред него) ученици. По данни на Adams и 
Biddle (1970) крайните ученици (отзад и отстрани от центъра) почти 
не взаимодействат с учителя. 

ОБЛАСТИ (ЗОНИ, ЦЕНТРОВЕ) В КЛАСНАТА СТАЯ. В класната 
стая може да има организирани области (зони) за изпълнение на 
специфични дейности. Това се прави, за да може да се направят 
преходите между действията, по-леки и по-ефективни. 

Център на активност (activity center) - всеки участък, където 
може да се опише ясно и конкретно поведението на учителя или уче-
ниците и който учителят е определил за някаква цел. Може да е инди-
видуално работно място (seatwork), двойно работно място (pair-
work), за три и повече ученици (groupwork). В класната стая може 
да има области за художествено, аудиовизуално оборудване, компю-
тър и други учебни ресурси. 

Два други центъра се различават от тези. Това са учебен цен-
тър (learning center) - място за преподавателска активност на учителя 
и ресурсен център (subject-area resource center) - хранилище на 
учебни материали. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИЗУАЛНИ БАРИЕРИ. Центровете може да 
се разделят с визуални бариери - мебели, паравани, информационни 
табла. 
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ТРАДИЦИОННА КЛАСНА СТАЯ НЕФОРМАЛНА КЛАСНА СТАЯ 
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КЛАСНА СТАЯ 
С ОБЛАСТИ НА АКТИВНОСТ 

КЛАСНА СТАЯ 
ЗА КООПЕРАТИВНО ОБУЧЕНИЕ 

В С Е С Т Р А Н Н А ( М У Л Т И Ф У Н К Ц И О Н А Л Н А ) КЛАСНА СТАЯ. 
Типичната класна стая е мултифункционална. Тя включва 7 вида 
дейности: (1). Индивидуално учене. (2). Изпитване. (3). Фронтално 
обучение на целия клас.(4). Учене по двойки. (5). Групови дискусии. 
(6). Аудиовизуални демонстрации. (7). Обучение в малки групи. Мебе-
лите и оборудването трябва да дават възможност за центрове на 
дейността, съот-
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ГЪВКАВА КЛАСНА СТАЯ. Self-Contained Classroom (Organized 
for Flexibility) 

1 , 4 " — " З ^ ш Ш " 
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5.4. УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСНАТА СТАЯ КАТО 
РАБОТНА И УЧЕБНА СРЕДА 

ПРОЕКТИРАНЕ НА КЛАСНА СТАЯ. Conant (1997) и други авто-
ри определят няколко ръководни принципа: 

Ефективната класна стая е съсредоточие на дейности. Мебели-
те и материалите в нея трябва да поддържат непосредствено обуче-
нието. Мебелите определят областите (центровете). 

Учениците запазват своето внимание съсредоточено на обуче-
нието, ако не са отвлечени от други видими дейности. 

Да се използват хранилища (шкафове), които са в близост с 
центровете на дейности. 

Гъвкавост на разположението на центровете. Възможност за 
преустройство. 

Отчитане на мнението на учениците при аранжирането на клас-
ната стая. 

Тихите и шумни дейности трябва да са разделени максимално. 
Областите, в които има най-много движение да са свободни 

от задръствания. 
Учителят трябва винаги да вижда учениците. Не трябва да се 

позволява на учениците да застанат така, че да закриват 
полезрението на учителя. 

Учениците да могат да виждат пълноценно демонстрационните 
табла и черната дъска. 

Често използваните материали да са лесно достъпни. 
Да се избягват струпвания около следните области: кошчето 

за смет; лавиците и етажерките; масите на учениците; работното место 
на учителя; вратата. 
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ПРОФИЛИ НА ЕФЕКТИВНА И НЕЕФЕКТИВНА КЛАСНИ СТАИ. 
Тук ще бъде направено описание на ефективните класни стаи. В тях 
физическата окръжаваща среда се възприема като оборудвана с 
необходимите мебели и прибори; имаща достатъчно пространство; 
подредена и чиста. 

Учителят може да формира успешно социалните и физически 
аспекти на средата. Внимателното отношение е по-силно свързано 
с почти всички измерения на климата отколкото структурирането. 
Експертната, принуждаващата и референтната власт имат тенденция 
да са по-важни от наградната и легитимна власти, тъй като значимо 
корелират с повече измерения на социалната среда. Учителят трябва 
да е внимателен с учениците и да им влияе чрез професионално 
знание, лична привлекателност и награди, но не и чрез наказание и 
принуждение. 

Социалните взаимодействия се възприемат положително, ако 
учениците са отзивчиви към действията на класа и участват в обсъж-
данията, имат добри социални отношения помежду си, отнасят се 
един към друг културно и вежливо, и конкурират се един с друг за 
достижения и признание. 

Учителите са благосклонни и ориентирани към задачите, уста-
новили са ред и организация чрез ясни правила; организират задачите 
и действията на класа; опитват се да използват нови методи на 
обучение и поощряват творческите изяви на учениците; осъществяват 
поддръжка на учениците в необходимата степен; иновативни са. 

Учениците имат ясна Аз-концепция; положително отношение 
към учителите и училището; отсъстват рядко безпричинно; не се чувст-
ват претоварени от домашните работи. 

В неефективните класни стаи болшинството характеристики 
на средата са противоположни. [190] 

ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧИЛИЩНИТЕ ПОМЕЩЕ-
НИЯ. У нас класната стая трябва да е с 1,25 м2 площ и 4 м3 обем на 
ученик. Това се равнява при 30 ученика на правоъгълник, притежаващ 
40 м2 площ и светла височина 3,4 м. За добро слушане и виждане на 
учителя (също показваното и написаното), класната стая трябва да 
има следните размери: дължина 9 м., ширина 6 м., височина 4 м. 

Изложението е най-добреда бъде южно или югоизточно. Форма 
- четириъгълна, петоъгълна, секторна, трапецовидна, сегментна и 
пр. Входната врата се поставя на стената към коридора в близост до 
черната (бяла) дъска. Ъглите се закръгляват, таванът се боядисва в 
бяло, а на стените се оформя цокъл от блажна боя, дървена ламперия 
или плочки, които общо имат височината на един човешки ръст. Подо-
вете са дървени (паркет или блажно боядисани дъски), а също и 
покрити с линолеум или друг подобен материал. 

Работилницата по дървообработване обикновено е 60 м2, като 
има машинно помещение на 16 м2 и помещение от 32 м2, служещо за 
склад и материали. Училищната работилница по металообработване 
трябва да е по-голяма (от 50 м2), като се осигурява за учениците 
работно място от порядъка на 1 м2. 

Физкултурният салон се състои обикновено от основно помеще-
ние с минимални размери: 18 м. дължина, 9 м. ширина и 5 м. височина, 
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които да осигуряват по около 4 м2 площ на ученик. Към него - две 
съблекални (с по 15-20 м2) с две душови помещения, а също тоалетна 
и помещение за уредите. Трябва да има изход директно към двора. 
Модерните имат и плувен басейн с електромеханично регулиране на 
дълбочината му. 

Коридорите служат също и като рекреационни помещения. 
Трябва да са добре проветрими; да имат по 0,45 м2 на ученик. Шири-
ната не може да бъде по-малка от 3 м., а подът да е от мозайка, или 
друг, позволяващ мокро почистване. Светлата ширина на коридорите 
е по 2,5 м., щом обслужват до 4 класни стаи, или пък по 2,80 м. при 
повече стаи. Ако е налице двустранно застрояване, светлата ширина 
на коридорите е до 3 м., като тогава през две класни помещения се 
предвиждат разширявания, които не само осветляват коридорите, но 
и подпомагат движенията и игрите на децата при лоши метеороло-
гични условия. 

Необходимо е да има и общ, етажен или блоков гардероб за 
училището, или най-добре индивидуални гардеробчета, които се 
разполагат до класните стаи и кабинетите. 

Стълбищата в училищните сгради имат радиус на обслужване 
по 2-2,5 м., като главната стълбищна клетка има ширина минимум 4 
м. Неправилно е училищните сгради да бъдат без стълбище и да 
имат само асансьори, макар те и да са големи. Стъпалата на учи-
лищните стълбища следва да нямат по-голяма височина от 14-16 
см., а перилата има да са достатъчно високи и да не позволяват на 
децата да се пързалят по тяхната повърхност. [79] 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДРЕДБАТА НА КЛАСНАТА СТАЯ. 
Класната стая трябва така да е подредена, че да осигури ефективно 
обучение и да минимизира проблемите с поведението. Учениците 
трябва да могат да виждат и да чуват ясно учителя и съучениците си, 
и да имат ефективен достъп до учебните материали. Учителят трябва 
да е в състояние лесно да контролира учениците и да осъществява 
обратна връзка. Класната стая трябва да е организирана гъвкаво, за 
да може да се осъществят различни форми на обучение. 

Класната стая трябва да отговаря на някои изисквания. 
Учениците трябва да са разположени така, че вниманието им 

да е насочено към учителя. 
Учениците трябва да са разположени така, че да виждат добре 

черната дъска, екраните и схемите, които се демонстрират. 
Учениците трябва да са разположени далеко от прозорците. 
Областите, в които се съсредоточават много движения трябва 

да са свободни. 
Учениците трябва да са разположени така, че учителят да може 

да ги вижда винаги. 
Учениците трябва да са разположени така, че учителят да може 

лесно да се придвижва между тях и да ги контролира. 
Правилата за поведение в клас трябва да са изложени. 
Учителят трябва да е разположен в естествения център на 

вниманието. 
Учениците трябва да са разположени така, че да може лесно 

да се демонстрира тяхната работа. 
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Учениците трябва да могат лесна да започват и завършват 
работата си. 

Учениците трябва да имат проходимост към учебните мате-
риали. 

Учебните материали на учителя и учениците трябва да са 
отделени. 

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И УЧИТЕЛЯ В КЛАСНАТА 
СТАЯ. Способността на учителя да управлява класната стая като 
една образователна среда е дефинирана като необходимо умение за 
ефективно обучение. В същото време, когато много учители считат, 
че мениджмънтът на класа е синонимен с дисциплината в класната 
стая, всъщност нещата са много по-сложни. Типичното разположение 
на учениците в класната стая е в редове или напоследък в групи от 
по 3-4 маси (удобно за кооперативно обучение). Това е свързано с 
редица проблеми. 

При редове, проблеми с дисциплината има в края на стаята, 
тъй като намалява възможността за визуално, слухово и физическо 
въздействие от учителя, придвижването му е по строго определени 
коридори - напред-назад и това води до скука и възможности за нару-
шения. 

При групово разположение (тип "кръгли маси") учениците са 
подложени на разсейване не само от съседите си (до тях), но и от 
тези, които са срещу тях. Трудно се осъществява фронтално обучение. 

Алтернативата е "тристенната" форма ("кутия", U), като учите-
лят се движи вътре в пространството. Всеки ученик е на първия 
ред. Физическият контрол е персонален и пряк. Резултат е повече 
внимание и по-малко дисциплинарни проблеми. Масите могат да се 
преформят в групи от по 3-4 за кооперативно обучение за 2-3 минути. 

ВЛИЯНИЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ. В екс-
перимента на Nancy Hood-Smith & Jon Leffingwell [196], учениците се 
разполагат около двете стени на класната стая. Регистрирана е силна 
чувствителност на учителите и учениците към пространственото раз-
положение. Учителите се стремят да намалят ситуацията "всички про-
тив мен", която се получава при традиционното разположение в 
редове. По-добрият вариант е редици пред всяка стена. Всяко индиви-
дуално място има не повече от 5 съседи в непосредствено близост. 
Двете редици са една срещу друга, което улеснява взаимодействието. 
Учениците чувстват средата по-малко застрашаваща. Намалял и 
шумовия фон (шаут). Фактическото работно време се е увеличило с 
30-50 мин. дневно. Централната част става поле за срещи и основна 
площ за междучасието. Всеки ученик може да взаимодейства индиви-
дуално с учителя. Всеки ученик може да се контролира визуално. 
Има възможности за групова организация. 

ДВИЖЕНИЕ НА УЧИТЕЛЯ. 
Движението на учителя в класната стая е най-простата и една 

от най-ефекгивните стратегии за мениджмънт на класа. 

183 



Колкото повече време учителят стои зад своята работна маса, 
толкова повече възможности предоставя на учениците за разруши-
телно поведение. 

Движението в класната стая позволява на учителя да открие 
проблемите от всякакво естество преди да са се задълбочили и да 
са излезли от контрол. 

МЕБЕЛИ. Мебелировката на учебните помещения трябва да 
бъде лека, свободна и подвижна, за да се осигурява нейното лесно 
почистване. Оптимизирането на системата "ученик-училищна мебел" 
осигурява предотвратяването на бързата умора на учащите се. 

РАБОТНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ. В съвременните класни 
стаи се предпочитат столовете и работните маси. Те поощряват уче-
ническите взаимодействия и са безопасни и удобни за работа. 
Удобната, диалогова образователна среда благоприятства обучени-
ето. В много случаи, обаче се използват и чинове. 

Чинът се счита от много съвременни теоретици и практици на 
училищната хигиена и ергономия за отживелица. Това, обаче не е 
вярно. Той има редица преимущества пред заместващите го маси и 
столове. Предимството на чина се заключава преди всичко в това, че 
трите основни плота за сядане, писане и облягане са фиксирани. 
Ето защо той може да се използва удобно не само в седнало, но и в 
право положение. Той е много удобен, защото са взети в съображение 
всички основни анатомо-физиологични изисквания. Конструкцията на 
чина има следните три основни елементи: писалищна маса, седали-
щен плот и облегалка. Обикновено масичката на чина има две части: 
отпред една малка хоризонтална и друга - наклонена, която е с по-
значителни размери и позволява удобното разполагане върху тях на 
учебните пособия за четене и писане. За нея като хигиенносъобразен 
се приема наклонът от 12-15°, тъй като под този ъгъл ученикът вижда 
и борави най-добре със своите книги и тетрадки. Освен това препоръ-
чително е най-близко разположената към ученика част (около1/3) да 
е подвижна. Седалищният плот има ширина, която да не е по-малка 
от 2/3 до 3/4 от дължината на бедрото. Височината на плота му пък 
да е равно на височината на подбедрицата в седнало положение 
(плюс коректив от 2-3 см. за тока на обувката). Освен това седалищ-
ният плот следва да се формира обикновено с леко привдигната 
предна част, както и с вдлъбнатост за седалищната част. Облегалката 
на чина се състои от една или няколко дъски, които са също подходя-
що формирани, за да се осигури удобното й допиране към поясно-
гръбначната област на учащите се. 

За 5-6 часа седене върху стола човекът променя своето 
положение около 1000 пъти. Трябва да се има предвид, че лошите 
чинове предизвикват преди всичко неправилно седяща стойка, която 
става причина за тежките изкривявания на гръбначния стълб 
(сколиоза, кифоза) от една страна и за "училищното късогледство" у 
децата - от друга. За илюстрация ще посочим, че например, дългият 
седалищен плот довежда до притискане на кръвоносните съдове и 
нерви в подколенницата, а и до невъзможност да се ползва правилно 
облегалката. Известно е, че тя поема част от тежестта на трупа и в 
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резултат на това се облекчава напрежението на мускулатурата в 
гърба и шията; ако не е правилно оразмерена писалищната маса 
пък, се налага при писане и четене значително навеждане над нея 
или пък пречи за свободното движение на ръцете. 

За да се осигури спокойното дишане и седене на чина, в изпра-
вено положение, както и за получаване на най-благоприятно съотно-
шение между положението на главата, осите на очите и поставените 
върху писалището учебни помагала, е необходимо да се реализира 
съвсем строго "антропометричното съответствие". При конструирането 
на чиновете, както и при ползването на отделни работни места и 
столове, трябва да се спазват преди всичко следните три главни 
условия за взаимоотношенията (спрямо сагиталната и спрямо 
фронталната равнина) между писалищната и седалната съставка (на 
чина, респ. отделните маса и стол), а именно: (1). дистанция на сяда-
нето - разстоянието между предния край на седалищния плот и задния 
край на плота на писалищната масичка; (2). диференциация на чина 
- разстоянието между долната повърхност на писалището и горната 
повърхност на седалищния плот; (3). дистанция на облегалката -
разстоянието между нейната предна повърхност и обърнатия към 
ученика край на писалищния плот. 

Много важно е децата да бъдат обучени да спазват непрекъс-
нато правилната си поза при седенето на чина: да седи изправен, 
като туловището е поставено отвесно, а главата му леко наведена 
напред, при тази поза центърът на тежестта се измества напред 
спрямо опорните точки (седалищните възли), което довежда до загуба 
на енергия от пренапрягане главно на шийните и гръбни мускули; да 
бъде добре облегнат, с което пък се подпомага поддържането на 
туловището от нова опорна площ; главата, плещите и туловището да 
са в обща отвесна линия, която изисква още раменете да се държат 
на еднаква височина, а корпусът да е разположен успоредно на края 
на чина без странични наклонявания; гърдите да не се опират върху 
края на писалищната маса; краката да са поставени направо върху 
пода или съответна подложка, като подбедриците се намират под 
прав ъгъл спрямо бедрата (или тъп ъгъл 100-140°). 

Приучването в правилно седене на чина е задължение на 
всички учители без изключение, докато се създаде в учащите се 
навикът да стоят правилно на чина. Родителите трябва да изискват 
също посоченото правилно телодържане при седенето в къщи. 

Ако ученикът не пише или чете, позата може да се сменя, но 
по такъв начин, че тя в никой случай да не допуска ограничаване на 
повърхността на гръдния кош или силно изкривяване встрани и 
напред. Щом не чете или пише, ученикът може да постави ръцете си 
върху писалището или седалката. Неправилно е подпирането на 
главата върху облакътените на писалището ръце, както и лягането 
или притискането върху него в различна степен, защото тогава се 
влошава дишането. Обратно, то се подобрява особено, когато се 
поставят ръцете зад гърба. [79] 

КЛАСНАТА ДЪСКА. Тя е много важен и задължителен елемент 
за всяко оборудване на учебно-възпитателните помещения, в които 
се провежда обучението (класни, кабинети, аудитории). По-рано 
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имаше подвижни, а сега почти само вградени дъски, направени от 
различен материал - дървен, гипсов, линолеум и др. Подвижните 
класни дъски имат предимство, че при тях бе възможно да се избегне 
замъгляването на написаното чрез даване на съответен наклон на 
плота. Дъските преди бяха само черно оцветени, но напоследък често 
се използва и маслено-зеления цвят, който обаче не контрастира така 
добре с белия тебешир. В никой случай не бива да се допуска 
наличност на неравности или пукнатини, защото те затрудняват много 
писането и особено разчитането на текста. Необходимо е черната 
дъска да е с дължина 150-300 см. и ширина 120-130 см., като се 
поставя на височина 80-90 см. над подиума. В съвременно обзаве-
дените учебни кабинети нерядко се поставят универсални подвижни 
класни дъски с четири двупосочни щита встрани: на единият щит е 
нанесена координатната система за подпомагане на нанасянето на 
диаграми, графики и пр., а в центъра се намира голям магнитен екран 
за кино и диапрожекции. Класните дъски от този тип са с по-големи 
графични и демонстрационни възможности. 

Още по-съвременен вариант са белите дъски, по които се пише 
със специални флумастери, които се изтриват лесно, [lb.] 

РАБОТНО МЯСТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ. Предвидено е за 
среден по ръст учител, като при поставянето на стола към него, се 
спазват изтъкнатите изисквания за седалката на чина към писалищния 
плот. Добре е, ако бюрото се постави и на подиум. Поставянето върху 
или до него на катедрена поставка, а за кабинетите и лабораториите 
- още и на демонстрационни маси, улеснява още повече преподава-
телската работа. Нерядко тук се предвиждат още места за аудиовидео 
учебно-технически средства, експозиционни табла, витрини и пр. По 
този начин съвременното катедрено място и учебната дъска на 
преподавателя по своето обзавеждане и функционално се превръща 
вече в своего рода "пулт за управление" на съвременните учебно-
технически средства, [lb.] 

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО. Това е една от задължителните 
части на обзавеждането. То има разнообразни цели: демонстрация 
на ученически работи, място за съобщения; правила, украса. То 
трябва да е добре видимо; да привлича интереса на учениците, но 
да не е прекалено отвличащо вниманието; да е полезно за обучението; 
да е обмислено съчетание на цветове и материи. Добре е да се има 
предвид едно правило - да не се използва много често червен цвят 
на текста или фон на таблото. В повечето случаи той провокира отри-
цателни чувства. По-добре е да бъде зелен - възприема се положи-
телно. Това важи и за химикалката на учителя, с която прави записки 
в ученическата книжка. 

СТЕНИ. Трябва да не са чисти и празни. На тях се закачат 
примери от ученически работи, табла, изложби, списъци и пр. Учени-
ците се поощряват да ги използват за своите нужди. 

ДРУГИ МЕБЕЛИ. Мебелировката на дневните и спалните 
помещения (легла, шкафове, витрини, гардероби и др. за детските 
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градини, интернатите и училищата особено за началния курс на 6 
год. деца) трябва също да бъде напълно хигиенно-съобразено. Такова 
обзавеждане налага преди всичко пълно антропометрично съответст-
вие както на мебелировката и учебно-техническите средства с ръс-
тово-възрастовата характеристика на децата, които щея ползват, така 
и по отношение на градивния материал и цветовото покритие на мебе-
лировката. Тук много важно условие е щото обзавеждането на цялото 
училище да бъде така конструирано и подредено в него, че да подпо-
мага психофизическото развитие на децата и подрастващите и да 
осигурява лесно почистване на мебелите и помещенията, в които те 
се намират, [lb.] 

ПРАВИЛА ЗА ПОДРЕЖДАНЕ НА МЕБЕЛИТЕ. 
Учителят трябва да се увери, че всички ученици могат добре 

да го виждат, когато онагледява. 
Учителят трябва да има предвид потенциалните отвличащи 

вниманието елементи като прозорци и врати, интересни табла и кар-
тини, работни кътове и пр. 

Около работните места на учениците трябва да има достатъчно 
място, така че учителят да може да достигне до всеки ученик. 

Учителският стол и маса трябва да се разположи така, че да 
може да вижда във всеки момент всички ученици. 

Учениците, които се нуждаят от допълнителна помощ или вни-
мание трябва да са близо до мястото, което учителят заема повечето 
време. 

РАБОТА В МАЛКИ ГРУПИ. Учителят често работи с една група 
ученици, в същото време другите работят друго. Това трябва така да 
се организира, че да не се пречи на останалите ученици, достъпът 
до учебните материали трябва да е за всички, трябва да може да се 
контролират всички ученици, особени грижи трябва да се положат за 
шума в стаята. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ. В течение на учебния ден 
учителят използва обикновено множество материали. Цел на органи-
зацията на материалите е да се осигури максимална достъпност при 
минимална възможност за повреждане. 

ГЛАСЪТ НА УЧИТЕЛЯ. Трябва да почтителен, истински, иск-
рен, непресторен, емоционално топъл и не назидателен или снизходи-
телен. Тонът на гласа е важно условие за комуникация, което учителят 
може да използва, за да подчертае искреността. 

РЕАКЦИЯ НА ПОСЕТИТЕЛИ. В клас понякога идват и посети-
тели - администратори, родители и други лица. Учениците трябва да 
ги поздравят и да се стремят да им обяснят или да им демонстрират 
това, което правят в момента. Положителната реакция към посетите-
лите е признак на добър климат в класната стая. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДИСКУСИИ. Учениците трябва да могат 
да дискутират цивилизовано в случаите, когато обсъждат своите проб-
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леми. Особено важно е поведението им в тези дискусии без присъст-
вието на учителя. 

ИНДИВИДУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ. Учениците са различни и в 
моментите, в които изпълняват учебни задачи, и в свободното си 
време. Добрата класна стая трябва да дава възможност за индивиду-
ални действия и някакво ниво на усамотяване. 

ОБРАТНА ВРЪЗКА. В класната стая има плик, в който се слагат 
в писмена форма "безпокойствата" на децата - оплаквания, грижи, 
проблеми... След това се обсъждат съвместно. [190]. 

ШУМЪТ КАТО ИНДИКАТОР ЗА ВЛАСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ. 
Всяка класна стая излъчва звуци - шум, естествен и вреден, разсей-
ващ. Идеята е да се намали вредния шум за да се стимулира мисле-
нето и вниманието. 

Учениците винаги шумят в клас. Нивото на шум определя в 
много отношения ефективността на обучението. 

Представата, че учениците имат власт върху учителя е свързана 
с тенденцията те да откликват на неговата власт върху тях. Според 
J.Filloux, тя се проявява в импулсивното желание да досаждат на 
учителя, да го измъчват «за удоволствие». Понякога този импулс не 
е нищо друго, освен един отговор на учителя: отмъщение на тези, 
които са му близки, които той толерира; на този учител, който не 
отговаря на техните очаквания да власт и авторитет. Специфична 
форма на ученическо отмъщение е шаутът (chahut) - шумът в 
класната стая, който винаги е една точна афективна индикация, един 
отговор на фрустрацията. Той е винаги форма на отхвърляне на 
учителя и създават ненормална работна обстановка в класа. В крайна 
сметка, именно учителските власт и авторитет са тези, които 
респектират учениците и му дават възможност да работи спокойно. 

Все още няма стандартна типология на шаутиращите ученици, 
тъй като причините са комплексни и вариациите са много. Най-общо 
те са комулативен и конфликтуалистки тип. Класифицирането изисква, 
обаче редица уточнения преди всичко на самото понятие. Шаутът не 
се дефинира като едно изпробване на силите, една демонстрация на 
сила, а като институционализация и затвърдяване на властта на уче-
ниците, която още Русо нарича перверзия на отношенията домина-
ция-подчинение. [170] 

ГРИЖА ЗА МАТЕРИАЛИТЕ В КЛАС. Обектите в класната стая 
са твърде уязвими. Те трябва да се пазят. Учителят трябва да засили 
детското съучастие в това отношение. 

1. Средата трябва да е организирана - всяко нещо трябва да 
е на определено постоянно място. Учениците трябва да знаят точното 
разпределение. 

2. Трябва да се установят правила за работа с предметите в 
клас. 

3. Направете почистването на материалите и грижата за тях 
забавно за децата. 

4. Разговаряйте за това, обсъждайте вашите изисквания. 
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5. Заедно с децата направете инвентаризация на класната 
стая, вижте кое трябва да се ремонтира или бракува. Определете 
кое може да се направи от учениците, родителите и учителя. 

6. Правете периодично почистване заедно с учениците. [227] 

ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА. Към учителите 
може да се отправят някои изисквания. Той трябва да изберете класна 
стая, ако има възможност да избира; да подготви информационно 
табло; да определи учебни центрове, кътове и да подреди масите по 
начин, който предпочита; да набави необходимите дидактически 
материали, книжарски и офис-материали. 

МИКРОКЛИМАТ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ЗАВЕДЕ-
НИЯ. Микроклиматът на училището е всъщност най-непосредствената 
външна среда, в която ученикът прекарва значителна част от 
денонощието. От тук проличава изключително голямото хигиенно зна-
чение на училищния микроклимат за психофизическото развитие на 
учениците. Човекът е с добро самочувствие при микроклимат със 
следните основни характеристики: температура 16-18°С, относителна 
влажност 30-60% и движение на въздуха 0,3-0,4 м./сек. Нейните 
разлики не бива да превишават по хоризонталата 20°С, а по вертика-
лата на височина от пода 1,5 м. 2,5°С. От значение за температурата 
на класните помещения е етажността и осветеността на училищната 
сграда. Установено е напр., че класните стаи от първия етаж имат 1-
2°С температура по-ниска спрямо другите, поради близостта на терена 
и неговата растителност. При намаляване на светлата височина на 
класните стаи от 3,5 на 2,7 м. се повишават не само температурата с 
1-1,5°С, но също и радиационния топлообмен на децата. По този 
начин топлоотдаването намалява 2-3 пъти и се получават диском-
фортни усещания за прегряване, въпреки сравнително по-ниската 
въздушна температура на помещението. Щом училищната сграда има 
повече от 7 класни стаи е необходимо да се осигури централно 
(градско, районно или за самата сграда), а не местно отопление. 
Централното отопление е задължително за всички детски градини и 
други заведения от предучилищна възраст. Удобството за микрокли-
мата на централното отопление се заключава особено в това, че 
радиаторите не се нагряват над 70°С и затова попадащите върху тях 
органични частици не вмирисват въздуха. 

ВЕНТИЛАЦИЯ. Тя е наложителна поради много насъбрали се 
индивиди в затвореното класно помещение, с което характеристиката 
на микроклимата му се влошава много бързо. Тук не бива да се 
забравя преди всичко, че максимумът на допустимото ниво за С 0 2 в 
детските заведения е 1%. Това може да се постигне чрез вентилация, 
която например осигурява по 16 куб. м. въздух за дете от долната и 
по 26 куб. м. - за горната училищна възраст. 

Установено е, че за 1 час обикновено учениците отделят с 
издишвания въздух толкова С02, колкото е възрастта им, като напр. 
10-12 л. при 10-12 г.; 14-16 л. у 14-16 г.; и около 22 литра у студентите. 
Освен това около тях се образува своего рода "затоплена въздушна 
възглавница" между тялото и дрехите, като тя се сменя бързо, което 
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става причина за дискомфортно усещане. Вентилацията на класните 
стаи се извършва непрекъснато или през всяко междучасие - посред-
ством широкото разтваряне на прозорците, особено при създаване и 
на въздушно насрещно течение. Проветряването на коридорите да 
се извършва пък по време на часовете. За нашия климат е достатъчна 
естествената вентилация на училищните помещения. Предвиждането 
на допълнителна изсмукваща вентилация се налага само за 
тоалетните, умивалните, кухните, работилниците и др., т. е. само за 
замърсяващите и вмирисващи въздуха помещения. 

ОСВЕТЛЕНИЕ. То в училището е естествено и изкуствено, като 
превесът трябва да се пада винаги на първото. Лошото осветление с 
напредване на обучението стават причина за увеличаване честотата 
не само на миопията, но и на други зрителни заболявания в по-горните 
класове. Трябва стриктно да се спазват нормативите за минималната 
изкуствена осветеност на различните помещения в учебно-възпита-
телните заведения - 180-300 лукса. Отношението на светлата прозо-
речна повърхност към пода се нарича "осветителен коефициент" (ОК). 
За класните стаи, лабораториите и другите помещения ОК следва да 
бъде равен на 1:5 до 1:6. По-добре е той да бъде 1:4 или 1:3, та даже 
и 1:2. Ъгълът на осветляващия работното място светлинен лъч не 
бива да бъде по-малък от 27-30°, при минималната негова отвореност 
от 5°. 

При изкуственото осветление класните стаи трябва да се 
осветяват не само от една, а от 6-10 осветителни лампи от по 200 
вата. Те се разполагат на височина около 1,8-2 м. над работните 
повърхности. Светлината е необходимо да бъде разсеяна, мека и да 
не дава резки сенки. Това се постига добре с кълбовидните абажури 
от млечно стъкло. Задължително условие за системата на осветле-
нието е неговата равномерност, като отношението на участъците е 
най-силната към най-слабата осветеност не може да превишава 0,5. 
Луминесцентното осветление трябва да има винаги над 100 лукса, 
защото само тогава изчезва сумрачното впечатление. Не бива да се 
забравя, че осветителните стъкла и прозорците е наложително да се 
държат винаги чисти, за да не се намалява светлината поради замър-
сяването им. В детските заведения се използват още и специални 
стъкла, които пропускат ултравиолетовата светлина. [79] 

ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧИЛИЩНИЯ РЕЖИМ. Дневният 
режим е научно обоснован последователен ред от основните човешки 
дейности и състояния, в което главно се включват: работата, 
почивката, свободното време, храненето и съня. 

Режимът трябва да съдържа правилно разпределение на всич-
ки дейности през денонощието. Учебната дейност следва да се пред-
види и реализира в часовете, когато физиологичната крива на работо-
способността е най-висока. Необходимо е всичко в режима да отго-
варя на реда и разнообразието, да предизвиква непрекъснато поло-
жителни емоции и да довежда до удовлетворение от извършената 
дейност. Рационалният дневен режим в никой случай не допуска 
претоварване. Особено много допринасят за претовареността допъл-
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нителните учебни занимания, налагани както от училището, така и от 
семейството. 

В режима се включва и съня. В никой случай не бива учащите 
се да спят по-малко от 8 часа в денонощието, като от тях минимум 1-
2 часа трябва да са преди полунощ. Минимумът за сън на възрастните 
пък е 6 часа в денонощието. Трябва да не се забравя, че добрия 
нощен сън е първото условие за доброто бодърстване и резултатната 
активно-творческа дейност през деня. 

ХИГИЕННИ И З И С К В А Н И Я КЪМ О Н А Г Л Е Д Я В А Н Е Т О НА 
УЧЕБНАТА РАБОТА. Онагледяването и особено приложението на 
технически средства за обучение (ТСО) увеличава общия обем инфор-
мация, която получават учениците, засилва натоварването на нерв-
ната система, позволява в по-интересна и по-достъпна за учениците 
форма да се излага учебния материал, предизвиква положителни 
емоции и като цяло повишава ефективността на учебния процес. 
Същевременно и онагледяването и приложението на ТСО не е пълно-
ценно, ако не се спазват някои хигиенни и ергономически изисквания. 
Те имат за цел основно предпазване от ранна умора и пренапрежение 
на нервната система, както и съхраняване на сетивните органи (главно 
на зрението и слуха). 

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЕКРАНА (МОДЕЛА) В УЧЕБНАТА ЗАЛА. 
При разглеждане на предмети и изображения със сложна конфигура-
ция, обемно и перспективно изображение, оптималният ъгъл на обзо-
ра в хоризонталната плоскост е 30-40°, а ако изображението е със 
сравнително проста знакова индикация, този ъгъл се увеличава на 
50-60°. В тези рамки се включва и зоната на различаваното с перифер-
ното зрение, изискващо прехвърляне на погледа от една точка на 
друга за по-детайлно възприятие. Пределният ъгъл при едновременно 
движение и на очите, и на главата не бива да надхвърля 90°, въпреки, 
че теоретично той може да е много по-голям. Във вертикалната плос-
кост оптималните ъгли на обзор са в зависимост отхоризонтала (ниво-
то на очите при спокойно и удобно положение на главата) и достигат 
без преместване на очите и главата 30° (±15)°. Само с преместване 
на очите този ъгъл е 70°, а с преместване на главата е много по-
голям, но не се препоръчва да е над 145° (-55° до+90°). 

По отношение на ъгъла между очите и плоскостта на екрана, 
оптималният ъгъл е 90°±15°, като пределът е 90°±45°. 

В съответствие с тези норми трябва да се разполага и екрана 
на който се проектира изображението, респективно демонстрирания 
модел. При това трябва да се отчита факта, че в една зала (класна 
стая) има различни по позиция места и трябва да се осигури прибли-
зителна равностойност на възприятието. 

ГОЛЕМИНА НА ЕКРАНА (МОДЕЛА). Закономерностите на 
възприятието, за които става дума по-горе определят следните норми 
за размерите на екраните: 

Съотношението между ширина и височина трябва да е 2:1, а 
когато ширината е под 10 м. (в учебни условия почти винаги) това 
съотношение трябва да е 1,3 : 1. 
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Най-доброто за наблюдателя място се намира на разстояние 
2 - 2,5 пъти ширината на екрана. 

Максималното разстояние е 8 пъти ширината на екрана. 

ОПТИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА ЗНАЦИТЕ И ТЕХНИТЕ ЕЛЕМЕН-
ТИ. Оптималните размери на знаците и техните елементи зависят от 
условията, при които се постига максимална точност и скорост на 
възприятието и опознаването на постъпващата информация. Тези 
условия са яркостта на знака, контрастността на изображението, вида 
на контраста, сложността на графичния рисунък на знака, използва-
ните цветове. Освен това има значение и видът на знака (буквено-
цифров или условен). 

Линейната големина се определя от необходимата ъглова голе-
мина, която варира от 20 до 40 минути, в зависимост от това, дали се 
цели само точност на разпознаването или и точност, и бързина. 
Линейната големина зависи от разстоянието до знака. При разстояние 
2 метра и ъглова големина 20 минути, големината е 1,2 см.; при 4 м. 
- 2,4; при 6 м. - 3,6; при 8 м. - 4,6 и при 10 м. - 6 см. При ъглова 
големина 40 минути, те са съответно два пъти по-големи. 

В сила са и следните закономерности: 
Отношението на ширината на знака към неговата височина 

трябва да е 2:3. Оптималното съотношение на дебелината на линията 
на знака към височината му трябва да е 1:10. В някои случаи (ако 
знакът се разглежда на просвет) линията може да има и по-малка 
дебелина - до 1:30. 

Когато линиите на знака се чертаят с цветове и тези цветове 
имат символен смисъл, линиите задължително се удебеляват до кри-
тичния размер, тъй като при по-тънки линии се нарушава цвето-
различаването. Особено много това се отнася за жълтия и синия цвят. 

От значение е взаимното разположение на линиите в знаците. 
Счита се, че най-читаеми са шрифтове, при които наклонените линии 
са под ъгъл 45 и 90°. 

Оптималното съотношение на големината на условния знак (с 
небуквена същност) и цифровата информация към него е 2:1 до 1,8:1. 

При избирането на форма и ред на условните знаци (и мнемо-
знаците) трябва да се отчита предишният опит на тези, за които са 
предназначени. Например като правилна посока за изобразяване на 
развитие на даден процес се схваща посоката ляво-дясно и пр. 

Да се избягват множеството допълнителни линии и пресичащи 
се такива. 

Комплектът от знаци на една схема трябва да е разработен 
като единна азбука, с малко и ясни знаци. 

Знаците трябва да са разработени като единна азбука или да 
са максимално унифицирани в изобразителните си решения. 

При използване на цветове за означаване на някакъв символ, 
трябва да се предпочитат зеленият, червеният, синият, жълтият и вио-
летовият. При това жълтият, зеленият и червеният цвят (или комбина-
цията бял, син, оранжев) се използват винаги когато трябва да се 
означи съответно предупреждаваща, предписваща и забраняваща 
информация. Също така за означаване на две равновероятни събития 
(от типа да/не) обикновено се използва комбинацията червено-синьо. 
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При използване на светлинни индикатори (букви, цифри) 
големината зависи от разстоянието, от което те се възприемат. 
Обикновено стандартните големини са 40 ,60 и 80 мм. Те са 
предназначени както следва: размер 40 мм за дистанция 3 - 12 м.; 
размер 60 мм за дистанция 4 , 5 - 1 8 м.; размер 80 мм за дистанция 6 
- 24 м. 

ЯРКОСТ НА ЗРИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ. За оптимална се 
счита тази яркост, при която се обезпечава контрастна чувствителност 
на възприемането. Тя зависи от качеството на изображението и от 
фона, спомагателните линии, цветните полета и пр. Налице са след-
ните хигиенни норми: 

Оптималното съотношение между най-светлия и най-тъмен 
участък на изображението трябва да е около 40:1. 

Числото на елементите и признаците, необходими за опознава-
не на обекти от различни класове е както следва: за букви и цифри -
4-10; за по-сложни изображения - 12-17; при особени случаи може 
да достигне до 40 признака. 

Големината на контраста на обекта и фона е малка когато е до 
20%, средна - до 50% и голяма - над 50%. Препоръчителната зона е 
65-90%, като оптимален е контрастът 85-90%. По-ниските и по-високи 
от тези граници стойности водят до бърза умора. 

Числото на градациите на яркостта е в пряка връзка с контраст-
ността на изображението и с общото му качество. За пресъздаване 
на крупни обекти с плавни цветови преходи включително и чрез кино 
и телевизия са необходими не по-малко от 15-40 градации, като това 
число расте със сложността на обекта. При обикновено телевизионно 
изображение то е 95-100, но обикновено поради различни причини 
реално не надвишава 30-35 градации. 

Минималното съотношение на изображение и фон е 1:1 -
еднакви по яркост тъмен знак на светъл фон (прав контраст) или 
светъл знак на тъмен фон (обратен контраст). За да се получи 
удовлетворително изображение, това съотношение не трябва да е 
по-малко от 2:1 (знак-фон), а е оптимално при съотношение 7-9:1. 

Контрастиостта на изображението намалява при външно освет-
ление на кино екрана или екрана на телевизора (монитора). Нивото 
на това външно осветление не бива да е над 3-10% от яркостта на 
екрана. При възможност залата трябва да се затъмни, като 
затъмняването и осветляването трябва да става плавно. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗВУКОВИТЕ СИГНАЛИ (НЕРЕЧЕВИ СЪ-
ОБЩЕНИЯ). В много случаи се използват звукови сигнали, с които 
се цели да се привлече вниманието на учениците към даден момент 
и свързаните с него изображения или друга информация, да се подаде 
сигнал за авария, предупреждение и т. н. Това са различни зумери, 
гонгове, сирени, свирки, звънци. Към тях се отправят следните изис-
квания: 

Да се различават ясно от другите звуци в стаята (залата), вклю-
чително и от звуците в ТВ филма или другите демонстрирани звуци. 

Да има предварително еднозначно определен смисъл за всички 
в залата. 
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Да не пречи на речевата връзка между хората (т. е. да не я 
заглушава). 

Да не стряска при неочаквана поява, като се включва и засилва 
постепенно. 

Да е в диапазона на 200 - 5000 Hz и 30-100 с1В,като трябва да 
превишава с 10-16 dB общото ниво на шума в залата. 

Предупреждаващите сигнали трябва да са с прекъсване с ин-
тервал 1-3 сек., а аварийните с интервал 0,2-0,8 сек. между два 
сигнала. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ВЪЗПРИЯТИЕТО НА АУДИО- И 
ВИДЕОЗАПИСИ. Програмираните сегменти от уроци с приложението 
на аудио- и видеозаписи представляват значително натоварване за 
учениците. Затова те трябва да са строго дозирани. Пределно допусти-
мата продължителност на работата с програмирани звукозаписи не 
бива да надвишава 20-25 минути и то в уроците по език и литература 
(включително чужд). За уроците по математика тази норма е 15-20 
мин. 

Не се препоръчва да се провеждат повече от два поредни 
такива урока. 

Не се препоръчва също включването на такива сегменти в са-
мото начало и в края на урока, в края на учебния ден и изобщо в 
моментите на понижена работоспособност на учениците. 

Приложението на учебно кино, видео и телевизия като средство 
за демонстрация също има своите очевидни преимущества. Но заедно 
с тях информационния натиск върху ученика нараства в значителна 
степен, както и се претоварва зрението. Това определя и следните 
хигиенни норми за пределно допустима продължителност на гледане-
то на учебни филми: за I - II клас - 15-20 мин.; за III - VI клас - 20-25 
мин.; за VII - XI клас - 25-35 мин. 

Продължителността на диафилма не трябва да превишава 
следните хигиенни норми: за I - II клас - 5-7 мин.; за III - VI клас - 15-
20 мин.; за VII - XI клас - 25-35 мин. [lb.] 
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6. МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА КАТО СИМВОЛНА 
СРЕДА 

6.1. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ 

ЗНАЧЕНИЕ. Правилата са съществен компонент на менидж-
мънта на класа. Без определени правила, образователната среда ще 
е по-малко структурирана, ще има и много повече конфликти Учители-
те се стремят в техните класове да доминират положителни взаимо-
действия. Това е така на теория, но действителността обикновено е 
друга. Всичко много зависи от установените правила за поведение в 
класа. [191] Всяка класна стая се нуждае от правила и установен 
ред, за да функционира ефективно. Смисълът им е да намалят дис-
циплинарните проблеми. Много изследвания през 70-80-те години на 
XX век подчертават важността на установяването на тези елементи 
още в началото на учебната година и прогресивно да се разглеждат 
и при нужда да се променят. 

Правилата трябва да се доведат до знанието на учениците. 
Учителят често мисли, че те се подразбират и са понятни на всички, 
но не е така, особено при по-малките. 

СЪЩНОСТ. Мениджмънтът на класа е свързан с установяване 
и поддържане на реалистични правила за поведение, които са олице-
творение на очакванията на учителя за поведението на учениците в 
класната стая. Учителят трябва да знае какво иска от учениците и да 
им го съобщи чрез правилата ясно и просто, конкретно, а не неопре-
делено. Те трябва да се интерпретират именно в този план - като 
изисквания на учителя. Правилата се определят от учителя и отразя-
ват неговите убеждения, както основните проблеми в конкретния клас. 

Правилата имат две форми: разпореждания и задължения. 
Правилата определят реда в класната стая дават и рамките 

на «добрия» ученик. 
Те се определят от два фактора: нивото на развитие на децата 

и индивидуалността, житейската и педагогическа философия на 
учителя, както и нивото му на търпимост (диапазон на приемливо 
поведение). Последното е относително, тъй като в различни моменти 
едно и също поведение може да е приемливо, а в други - не. 

ИСТОРИЯ. Изразяването на идеите за дисциплината чрез сис-
тема от правила и съставянето на дисциплинарни правилници е 
историческа традиция. 

Я.А. Коменски разглежда дисциплината като основа на учи-
лищния живот; изисква се правилата да се спазват от всички; наказа-
нията да се степенуват по важност. 
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Й.Песталоци е убеден, че децата имам нужда от обясняване 
на правилата за реда и дисциплината: "Ние не трябва да си въобразя-
ваме, че детето може само да се досети какво може да е вредно и 
какво за нас е важно." Той държи на информираността на обществото 
за поведението и постъпките на възпитаниците си. В неделните дни 
той провежда общи събрания, на които прави равносметка на измина-
лата седмица, отбелязва постиженията и недостатъците. 

БЪЛГАРИЯ. Първият български правилник за поведението на 
учениците е съставен от Неофит Рилски през XIX век за българските 
взаимни училища. Той се включва като самостоятелна таблица в 
комплекта от взаимноучителни таблици, разработени за Габровското 
училище, отпечатани през 1835 г. в Белград. Озаглавен е "Учениците 
имат должност" и в него са формулирани 15 точки, регламентиращи 
правилата за поведение. 

1. Да не закъсняват - сутрин и след обяд да идват навреме на 
училище. 

2. Никога да не идват в училище боси, с неизмити нозе, със 
скъсани и замърсени дрехи. 

3. По време на учебните занимания да не вдигат шум - да пазят 
ред и тишина. 

4. Да не се закачат и да не се карам. 
5. Да не псуват, да не говорят неприлични и непотребни думи. 
6. Да не късат книгите, да не чупят плочите за писане и кале-

мите. 
7. Да не вземат никога чужда вещ - нито училищна, нито наме-

рена в училището или на друго място, принадлежаща на някой друг. 
8. Да говорят винаги и навсякъде само истината. 
9. Да са добри. Да се отнасят с кротост и уважение с хората. 

Да не струват зло никому, да не вредят на животните. 
10. Да слушат и да почитам родителите си, както и всички по-

възрастни от тях. 
11. Да не се присмиват никому, най-вече на болните и сакатите. 
12. Да не дружат с лоши другари. 
13. По улиците да се движат тихо и благочинно. 
14. Да стоят тихо, с благочиние и благовение в църквата. 
15. Да са навсякъде и винаги разумни, мъдри и прилични. Да 

се подчиняват на показателите (помощници на учителя) и да спазват 
правилата на училищната организация. 

ПРАВИЛА ЗА ПРАВИЛАТА. Има някои общи ръководни прин-
ципи за формулирането на правила за поведение в класа [102; 191; 
286 и др.]: 

Правилата да са малко на брой - 3 до 5, но да покриват широк 
диапазон от поведения. Нито учителят, нито учениците могат да ги 
запомнят, ако са много. 

Правилото трябва да е достатъчно ясно така, че всеки да раз-
бере какво се очаква от него. Правилата трябва да се тълкуват едно-
значно от всички - ученици, учители и др. Формулировките трябва 
да са прости и бихевиорални: "Вдигай ръка, само когато искаш да 
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кажеш нещо!" При малки деца трябва да се онагледят с визуални 
примери. 

Правилата трябва да бъдат формулирани в термини, означа-
ващи позитивни очаквания към поведението, като трябва много да 
се внимава при формулировката на правила във формата "Не прави!" 
(Често се пише да няма такива правила, но се оказва, че това е невъз-
можно.) Те трябва да са формулирани в термините на желаното пове-
дение 

Формулировките на правилата за поведение трябва да са от 
следния тип: ако аз правя..., тогава искам от вас, ученици да прави-
те... 

Пример: ако аз искам да започне урока, то аз отивам на моето 
работно място, вие трябва да пазите тишина и трябва домашното ви 
работа да е в края на масата. Това е пример за ясни правила и за 
учениците, и за учителя. По-неправилно формулирано правило е от 
типа: "Ако говорите по време на урока, ще бъдете наказани!". То е 
ясно, но е неизпълнимо - едва ли може да си напълно тих по време 
на целия урок. Тогава би трябвало да се накажат всички, което е 
безсмислено. 

Да се въвличат учениците в процеса на формулиране и разви-
тието (обсъждане при нужда) на правилата. Това осигурява чувството, 
че правилата са собствени. Например, в програмата "Разумна дис-
циплина", учениците го правят от позициите на принципа: "Вие можете 
да правите всичко, което искате в клас, но без да засягате правата на 
другите...", който е в основата на гражданското образование. 

Правилата не трябва да са нито твърде строги, нито твърде 
снизходителни. Учителят трябва да остане окончателния, последен 
арбитър. Често ученическите правила са твърде строги. 

Правилата трябва да се степенуват по важност от гледна точка 
на обучението. Например, дъвченето на дъвка може да се разглежда 
като нарушение, но едва ли е важно препятствие за успешното учене. 

Правилата да са универсални. 
Правилата трябва да са разумни. 
Правилата трябва да са осъществими, да предизвикват реле-

вантно поведение. 
Правилата трябва да се предписват всеки път, когато се нару-

шават докато не се научи. 
Правилата трябва да игнорират нерелевантното поведение. 
Правилата трябва да се дефинират като поведения, които 

може да се наблюдават. Всяко правило трябва да може да се 
демонстрира чрез примери. 

Правилата често да се напомнят на децата. Те трябва да ги 
заучат, след като са ги обсъдили предварително. 

Правилата последователно трябва да се спазват. 
В класа трябва да има табло, на което да се окачи списък с 

правилата. 
Трябва да се дефинират положителни и отрицателни последст-

вия от всяко правило. 
Обсъдете правилата и процедурите с родителите, осигурете 

тяхната поддръжка. 
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ПРИМЕРИ ЗА ПРАВИЛА ЗА УЧЕНИКА, ФОРМУЛИРАНИ В ПЪР-
ВО ЛИЦЕ („A3- ФОРМА") . 

Аз съм някой. 
Аз мога да съм почтителен, отговорен и находчив. 
Аз мога да преуспея. 
Аз съм в училище, за да се уча. 
Аз ще изпълнявам поръченията на моите учители. 
Аз няма да говоря лоши неща за другите. 
Аз ще съобщавам за проблемите на учителите. 
Аз ще се представям по най-добрия начин. 
Аз правя грешки, но аз се уча. 
Ако успявам, ще помагам на другите. 
Аз съм отговорен за това, което правя и говоря. 
Аз искам нито един ден да не е загубен. 

ПРИМЕРИ ЗА ПРАВИЛА ЗА УЧЕНИКА, ФОРМУЛИРАНИ В 
ПОВЕЛИТЕЛНО НАКЛОНЕНИЕ. 

Бъди вежлив и услужлив. Поздравявай учителите, съучениците 
и познатите си при среща. Прави място и отстъпвай пътя на по-въз-
растните и по-слабите от теб. 

Грижи се за училищното имущество. 
Уважавай своята и чуждата собственост; грижи се за расте-

нията и животните. 
Бъди вежлив и уважавай всички хора. 
Дръж се прилично в лавката (барчето). 
Не бий, блъскай или наранявай другите. 
Поддържай тоалетната чиста. 
Учи се прилежно. Внимателно слушай обясненията на учителя, 

старателно и самостоятелно изпълнявай всичките поставени от него 
задачи, дръж се добре по време на уроците. 

Не закъснявай за занятия. Когато звънецът бие, трябва да си 
на мястото си и да си готов за работа. 

Бъди винаги чист и спретнат. 
Изпълнявай нарежданията на учителите и дежурните ученици. 
Носи си всички необходими материали и вещи за урока. 
Искай разрешение, за да говориш или да напуснеш своето 

място. 
Участвай в работата на класа, помагай на другарите си. 
При изпълнение на трудови задачи и практически работи 

строго спазвай правилата за безопасност. 
Бъди полезен и готов за помощ. 

ПРИМЕРИ ЗА ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ У ДОМА. 
Аз ще правя това, което изискват от мен, без да споря. 
Аз ще бъда любезен и почтителен към моите родители и другите 

членове на моето семейство. 
Аз ще искам разрешение и ще взимам решения без да се сърдя. 
Аз ще запазя спокойствие, когато разговарям за своите чувства. 

ПРИМЕРИ ЗА ЛОШО ФОРМУЛИРАНИ ПРАВИЛА. 
Бъди добър гражданин. 
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Бъди готов да се учиш. 
Демонстрирай уважение към другите. 
Уважавай чуждите прана. 
Старай се. 
Грижи се за своите вещи. 

ПРОЦЕДУРИ. Болшинството действия в клас се извършват по 
регулярен начин - чрез спазване на определен алгоритъм. За да се 
автоматизират някои елементи от живота на класа се създават про-
цедури - система от правила, свързани с определени ситуации. Те 
действат особено ефективно при преход от една дейност в друга. Те 
се отнасят до ученика и до учителя. Много важно е да се убедят 
учениците, че тези процедури са изгодни и за тях, а не само за учителя. 

За да се създаде ефективна система, трябва да се следват 
три стъпки: (а). Обяснение и демонстрация на процедурата, (б). Репе-
тиране и практикуване под наблюдението на учителя, (в). Подкрепа 
и при необходимост - корекция, докато не стане привичка. 

Има някои процедури, които трябва да станат практика на уче-
ниците и по този начин да формират средата. Те трябва да се устано-
вят в началото на учебната година. 

• Влизане в класната стая - да става тихо, да се заема 
определено място, да се приготвят личните вещи за 
урока; как влизат закъснелите ученици. 

• Как се постъпва при влизане на посетител. 
• Начало на урока. Отсъстващи и закъснели. 
• Домашна работа - даване на домашна работа; къде 

се поставя тетрадката с домашна работа; проверка; 
как се пишат стандартни домашни работи; как да си 
изпълним домашните работи при отсъствие. 

• Къде се поставят тетрадките и другите принадлеж-
ности, след края на работата с тях. 

• Край на урока - прибиране на принадлежностите. На-
пускане на стаята. 

• Какво се прави в междучасие. 
• Преподаване - записване плана на урока. 
• Знаци към учителя - за разрешение да говори, да си 

смени мястото; за помощ; как се постъпва, когато уче-
никът завърши по-рано своята работа; когато има 
въпрос; когато иска да отиде в тоалетната. 

• Знаци към учениците - даване на задача за самостоя-
телна работа, разговор между учениците в час, какво 
се прави, когато работата е завършена. 

• Действия при извънреден авариен сигнал - при аварии 
и бедствия: пожар, земетресение и др. 

• Използване на кошчето за смет, етажерките с учебни 
материали, лабораторните работи. 

• Използване на тоалетната, чешмите, средства за ин-
формация и офис обзавеждане. 

• Работа в малка група, почистване на работното място 
и пр. 

• Напускане на училище. 
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6.2. АЛТЕРНАТИВИ НА ПРАВИЛАТА 

ГРЕШКИ ПРИ ФОРМУЛИРАНЕТО НА ПРАВИЛА. При анализ 
на главните проблеми с дисциплината в 600 американски училища 
от университета Джон Хопкинс, е установено, че те са 6, три от тях са 
свързани с правилата. 

Правилата са били неясни или са възприемани като незаконно 
или неадекватно предписани. 

Учениците не са вярвали в правилата. 
Учителите и администраторите не са знаели или не са били 

съгласни с правилата. 
Сътрудничеството администратори-учители е било слабо или 

администрацията е била бездейна. 
Лошото поведение се е игнорирало. 
Учителите са имали тенденция към отмъстително и наказателно 

поведение. 
Среща се и разбирането, че правилата не са ефективни за мо-

ралното развитие. Много родители и учители установяват твърде 
късно, че концентрирането изключително на правилата води до проб-
леми. Те се възприемат като инструмент за наказание, за налагане 
на волята на възрастните върху децата. 

Очакваното поведение по-ефективно може да се достигне с 
помощта на стандарти, актове на учтивост, обичаи, или процедури, 
отколкото чрез правила. 

Правилата са необходими в игрите, но са противопоказни в 
отношенията. 

Отношенията се подобряват, ако правилата се намаляват. 
Стандартите предизвикват същия ефект както правилата, но 

без техните неудобства. 
Процедурите реализират това, което искате да постигнете чрез 

правила. 

СТАНДАРТИ. Понятието «стандарт», е с положителна конота-
ция. Когато един стандарт не е изпълнен, това предизвиква желание 
за помощ, а не да наказание, както е при нарушението на правилата. 
Стандартите стимулират отговорност и влияят на вътрешните 
подбуди. 

Примери за стандарти: 
• Да си върша работата! 
• Да имам всички материали! 
• Да бъда на мястото си! 
• Да се контролирам сам! 
• Да следвам указанията! 
• Да говоря внимателно! 
• Да съм чевръст и сръчен! 
• Да пазя своята и на другите чест! 
• Да съм отговорен за собствените си избори! 

ПОСЛЕДСТВИЯ. Всяко нарушение на правилата води до опре-
дени последствия (consequences). Последствията са стимули от 
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обкръжаващата среда, които увеличават или намаляват вероятността, 
че поведението ще се повтори. Стремежът е предварително да се 
формулират последствия, които или укрепват или преадресират 
поведението. 

Последствията могат да са: (1). Позитивни и негативни; (2). 
Логически и естествени; (3). Незабавни, непосредствени. 

Последствията трябва да са (правило на трите R): 
• разумни, смислени, умерени, приемливи, поносими, 

основателни (Reasonable); 
• приложими, от практическо значение (Relevant); 
• свързани (Related). 

Разумните последствия имат две характеристики: (1). произти-
чат от нарушението и съдържателно са свързани с него и (2). отразяват 
потребностите и интересите на ученика и ученическата група. 

ХПАВИЛА ЗА ФОРМУЛИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА. Има 
няколко правила, които се отчитат при формулирането на системата 
от последствия. 

Хората работят по-добре когато се чувстват добре, отколкото 
когато се чувстват зле. 

Позитивността носи надежда. 
Да се изтъкват последствия преди извършването на акта е не-

правилно, тъй като това акцентира на последствията, а не на очак-
ваното поведение. 

Най-важният аспект на системата от последствия е последо-
вателността. 

ПРЕНАСОЧВАНЕ. Пренасочването е една от най-успешните 
стратегии с децата, за да се насочат към алтернативна друга дейност. 
Прави се, за да се предотврати закрепването на неправилно поведе-
ние и за моделиране на решения на поведенчески проблеми. 

ЛОГИЧЕСКИ И ЕСТЕСТВЕНИ ПОСЛЕДСТВИЯ. Друга положи-
телна стратегия за управление на поведението е използването на 
логически последствия вместо наказания, акцентирайки на желател-
ното поведение. Това е важно за учениците, за да се уверят, че могат 
да управляват собственото си поведение, правейки правилен избор. 

Логическите последствия трябва да се свързват с поведението, 
което подлежи на промяна. Те трябва да се формулират във форма, 
предполагаща избор. Правилният избор трябва да се подкрепи. 

Те трябва да са следствие от реално поведение и в този смисъл 
да отговарят на нарушенията на правилата. 

Те трябва да отразяват потребностите и интересите на ученика 
и ученическата общност. 

6.3. КЛАСНА ХАРТА 

СЪЩНОСТ. Класната харта (classroom charters) е документ за 
правата и задълженията на всеки в класа. Това е идея, която има 
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потенциал да е жизнено важна техника в мениджмънта на класа 
(дисциплина и поведение). Има три възможни изгоди: подобрена 
дисциплина; увеличено чувство за собствено достойнство; подобрено 
качество на обучението. Акцентът е върху отговорността на учениците 
за процесите в клас. [194] 

ТЕХНОЛОГИЯ. Работи се по следния план: 
(1). Обсъждане с учениците на приложението на Хартата за 

правата на детето, националните закони и училищните правилници в 
работата на класа. 

(2). Обсъждане на "добрия" и "лошия" урок и поведение извън 
уроците. 

(3). Формулиране на правила, награди и санкции. 
(4). Напечатване и оформяне като документ, подписване от все-

ки ученик и учителя. 

СЪДЪРЖАНИЕ. Ето един пример [lb.]. 
Нашите принципи: 
1. Всеки е отговорен за собствените действия. 
2. Ние ще помогнем на другия всячески. Всеки ще работи за 

общото добро на класа и на всеки поотделно. 
3. Ние вярваме в идеята за отказ от насилие. Всеки има право 

да живее устно, физическо или емоционално насилие. 
4. Всеки е ученик, каквато и роля да изпълнява в училището. 
5. Ние ще се стремим към превъзходство във всеки аспект на 

обучението. 
6. Ние считаме, че всеки има право да се чувства добре. 
7. Ние вярваме в равните възможности за всеки. 

В уроците ние всички (учениците и учителя) ще се стараем: 
1. Да работим заедно, когато се нуждаем от това. 
2. Да работим добре, толкова, колкото максимално е възможно. 
3. Да работим спокойно и тихо, дори когато ни е позволено да 

говорим. 
4. Когато получим домашна работа, да я изпълняваме навреме. 
5. Да се уверим, че имаме всичко за урока - (химикалка, молив, 

калкулатор...) и да се отнасяме внимателно с вещите на другите. 
6. Да слушаме хората, когато говорят. 
7. Да бъдем винаги вежливи и любезни един към друг. 

Г-н учителят ще се старае: 
1. Да помогне на всеки в максимално възможната степен. 
2. Да ни изслуша преди да вземе решение за най-лошото. 
3. Да не наказва всички заради някого. 
4. Да имаме по-интересни и практически уроци. 
5. Да дава възможност поне веднъж в седмицата за избор на 

тема. 
6. Да дава възможност понякога урокът да преминава по нашия 

план. 

Ще получим писмена похвала когато: 
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1. Решим една задача или извършим една работа по най-
добрия начин. 

2. Получим три оценки 5 или 6. 
3. Изпълним цялата предвидена работа за урока за половината 

време. 

Ще ни задържат след училище когато: 
1. Не сме извършили достатъчно работа в урока (според целите 

на учителя). 
2. Закъсняваме с изпълнението на предвидена работа за урока 

(изпълнили сме по-малко от половитата). 
3. Пречим на другите да работят. 

Ще получим порицание ако: 
1. Сме невежливи или агресивни към всеки от хората в стаята. 
2. Отвръщаме грубо или не правим това, което учителите искат 

да правим. 

6.4. СТРАТЕГИИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕДА 

ПОЗИЦИИ НА УЧИТЕЛЯ. Учителят може да заеме различни 
позиции в зависимост от задачата, която решава: 

Пряко взаимодействие - обмен на действия, съчувствено из-
слушване, почти дружески връзки (позиция на другаря). 

Взаимодействие "отгоре-надолу" - даване на съвети, често от 
обобщен опит и знания, без вживяване в ситуацията (позиция на съ-
ветника). 

Взаимодействие "отдолу-нагоре" - коментар на това, което се 
вижда, вместо да се дават съвети (позиция на психотерапевта). [18] 

СТРАТЕГИИ НА УЧИТЕЛЯ. В литературата се отдава голямо 
значение на установяването и поддържането на реда в клас (Cusick, 
1992). Диференцират се пет такива стратегии: (1). принудителна (2). 
либерална, (3). ориентирана към задачата, (4). авторитетна и (5). вът-
решна, присъща. [283] 

1. Принудителна. Учителят, който прилага такъв подход за под-
държане на реда го постига чрез предизвикване на страх и израже-
ние на гняв, сарказъм, крясъци, заплахи. Тази стратегия има разруши-
телно влияние върху децата. Такива учители в крайна сметка са неспо-
собни да управляват себе си и губят ученическото уважение. Тогава 
и се засилва подривното поведение. 

2. Либерална. Тази стратегия се характеризира със сърдечност, 
дружелюбие, мекота и търпимост от учителя към подривното поведе-
ние. Учителят приема учениците като равни по положение, счита, чу 
така се засилва уважението им и това автоматично води до съгласие. 
Редица изследвания доказват, че съгласието, основано на дружба и 
толерантност не стимулират достатъчно учениците да работят и в 
частност да учат. 
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3. Ориентирана к ъ м задачата. Учителят избира и разпределя 
учебните материали, методите и формите на работа изключително 
от гледна точка на реда и спокойствието в клас, а не от гледна точка 
на тяхната педагогическа стойност. Най-често това са индивидуална 
работа, сегментиран материал и кратки контролни проверки. 

4. Авторитетна. Учителят управлява ученическото поведение, 
като предписва определен и разумен набор от правила. Правилата 
са ясни и последствията са предназначени да не вредят на физичес-
кото или емоционално благосъстояние на учениците. Индивидуални 
беседи, учтиви напомнения за съгласуване на поведенията, преадре-
сиране на отклоняващите се ученици в неконфронтационна посока и 
др. Учителите са възприемани като последователни, предсказуеми и 
благосклонни. 

5. Вътрешна, присъща. Учителят увеличава ученическият 
самоконтрол. Насочеността е към положително социално подкреп-
ление на вече съществуващи в ученика тенденции. Това може да стане 
например чрез възнаграждение на желателното поведение - стреме-
жът към награда самодисциплинира. Интересното и значимо за учени-
ците обучение има същия ефект. 

СТРАТЕГИИ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО. Сочат се 
два основни критерии за ефективно обучение: 

1. Обучението трябва да има за резултат развитието на жела-
телни академични умения. 

2. Обучението трябва да осигурява емоционален комфорт за 
ученика. 

Учебните стратегии са следните: 
Принудителна. Не е задължително да се постигне развитие 

на желателни академични умения; не може да се осигури емоционален 
комфорт за ученика. 

Либерална. Не може да се постигне развитие на желателни 
академични умения поради стремеж за избягване на академични кон-
фликти; осигурява емоционален комфорт за ученика. 

Ориентирана към задачата. Не може да се постигне разви-
тие на желателни академични умения поради неотчитане на 
образователната ценност на обучението; неопределено е 
отношението към емоционалния комфорт за ученика. 

Авторитетна. Не е задължително да се постигне развитие 
на желателни академични умения; осигурява емоционален комфорт 
за ученика. 

Вътрешна, присъща. Не е задължително да се постигне раз-
витие на желателни академични умения; осигурява емоционален ком-
форт за ученика. 

От петте стратегии първите три са педагогически неоправдани, 
а последните две - авторитетна и вътрешна са целесъобразни, макар, 
че не са идеални и ефектът от тях е относителен. 

ПРЕВАНТИВНИ КОРЕКЦИОННИ СТРАТЕГИИ. Превантивните 
корекционни стратегии наричани още и "прединтервенционните стра-
тегии" и "алтернативни интервенционни стратегии" са модификации, 
в общата образователна програма на ученика или в обкръжаващата 
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среда в класната стая, основани на анализа на скрининг -
информация. Те са опит за превантивно отстраняване на възможни 
проблеми. 

Ефективността им се измерва с положителните изменения като 
увеличено реално учебно време, подобрено поведение, повишени 
достижения и пр. В зависимост от реакцията на ученика може да се 
продължи действието им или да се въведат коригирани стратегии. 

Централен въпрос в ефективния мениджмънт на класа е какви 
преинтервенционни стратегии могат да бъдат приложени. 

Преинтервенционният мениджмънт на класа е изследван от 
много автори: Kampwirth, 1988; Jones and Jones, 1990; Levin and No-
lan, 1991; Smith and Rivera, 1993. 

Концепцията за превантивни корекционни стратегии, е осно-
вана на философията, че учителите могат да диагностицират призна-
ците на потенциално неадекватно поведение. Приема се, че поведе-
нието е предсказуемо в по-голяма степен, отколкото е безпорядъчно. 
Превантивните корекционни действия трябва да са отговор на очаква-
нията, а не на реалните ситуации, след като са се случили. [230] 

Структурата на класната стая има съществено въздействие на 
ефективността на обучението и на обема на неадекватното поведение. 
Тя подлежи на анализ и мениджмънт се свързва с определени пробле-
мни области: физическа среда, дневен график, урочен план, план за 
поддръжка, правила за поведение в класната стая, познаване и прило-
жение на съответни форми на комуникация 

СТРАТЕГИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ. 
1. Учителите трябва да се чувстват комфортно - със самите 

себе си, с учениците, в предмета. Много от проблемите на младите 
учители произтичат от това, че изпитват страх и безпокойство от всич-
ко това. 

2. Учителите трябва да вярват в способностите на своите учени-
ци и възможностите им да спазват определено поведение в клас. 
Вярата на учителя е "самореализиращо се пророчество". Хората най-
често се държат така, както се очаква от тях. 

3. Учителят трябва да осигури неговото преподаване да е инте-
ресно и релевантно. Скуката, монотонността, остарелите методи и 
пр. са главните причини за неправилно поведение. 

4. Учителите трябва да съобразят преподаването с възмож-
ностите на учениците. 

5. Учителите трябва да въвлекат учениците при изработването 
на правилата за поведение в клас. Училището е място, където се 
създава демокрация. 

6. Учителите трябва да са убедени, четехните ученици познават 
и разбират рутинните начини за действие (стандарти за поведение). 
Проблемът е в разминаването на правилата, установявани от различ-
ните учители. 

7. Учителите трябва да са в състояние да локализират пробле-
мите във времето и в пространството. 

8. Учителите трябва да не забравят, че децата са деца - не 
могат да имат нивото на самоконтрол на възрастните. Да са по-тър-
пеливи. 
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9. Учителите трябва да дадат свидетелство за своята искреност 
и уважение на учениците. [235] 

СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ. 
1. Използването на невербални техники, особено в началните 

стадии на лошо поведение е по-ефективно от вербалното въздействие. 
2. Когато един ученик се държи лошо, добра техника е просто 

да стоиш по-близо до него. 
3. Отстраняване на източника на вълнения и разсейване. 
4. Описване на последствията от лошото поведение. 
5. Отстраняване на ученика от час, за да се охлади емоцио-

нално. 
6. Наказанието може да е ефективно ако се спазват няколко 

условия: трябва да се прилага икономично - колкото е по-често, 
толкова е по-неефективно; никога не трябва да преследва възмездие 
и отмъщение; учебни дейности не трябва да се използват за наказа-
ние; не трябва да се налагат масови (групови) наказания; не трябва 
да се налагат физически наказания до тогава, докато може да се 
мине без тях - те са действително най-най-крайна мярка. 

7. Трябва да се прилага модификация на поведението, съдър-
жаща: (а), идентификация на поведенчески проблеми (нежелателно 
поведение); (б). идентификация на желателно поведение; (в), награда 
при проявите на желателно поведение и игнориране (не наказание!) 
на нежелателното, [lb.] 

ПОЛОЖИТЕЛНО ПОДКРЕПЛЕНИЕ. Положително подкрепле-
ние е един от възловите компоненти на мениджмънта на класа. То е 
свързано с три условия: (1). Да е последствие от поведение. (2). Пове-
дението да става по-вероятно. (3). Поведение да става по-вероятно 
поради последствието от предишното поведение. 

ПЛАН ЗА ПОДДРЪЖКА. Изследванията (Charles, 1989) показ-
ват, че учители, които обезпечават за своите ученици висока плътност 
на положителни подкрепления за съответстващото поведение имат 
по-малко проблеми в мениджмънта на класа. По този повод се прилага 
правилото "четири за едно". 

Планирането на поддръжката има две страни: (1). символна 
подкрепа и (2). подкрепа при непредвидени обстоятелства. 

Основните принципи са няколко: 
1. Очаквайте както положително, така и неуместно поведение. 
2. Укрепвайте положителното и преадресирайте неуместното 

поведение 
3. Акцентирайте на положителното поведение. Вниманието на 

учителя към неуместното поведение може да го закрепи 
4. Дръжте учениците отговорни. 
5. Осигурете обратна връзка относно поведението и очаквани-

ята на учителя. 
Подкрепленията могат да са три вида: символни, социални и 

вътрешни. Символните подкрепления (могат да са и материални) дуб-
лират социалните и могат да се използват в качеството на разменна 
монета за по-ценни такива (напр. точки, картички и пр.). Социалните 
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подкрепления са устна похвала, съгласие и физически жестове на 
одобрение. Вътрешните подкрепления са свързани с вътрешни моти-
ватори, напр. достижения. 

6.5. ТЕХНИКИ ЗА МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА 

6.5.1. КОГНИТИВНИ ТЕХНИКИ 

СЪЩНОСТ. След 80-те години на XX век познавателните стра-
тегии започнаха да се прилагат по-често в училище. Познавателните 
интервенционни стратегии концептуално са на конструктивистка 
основа. Счита се, че хората активно възприемат обкръжаващата ги 
среда. Те са възможни само при отношения на доверие и грижа и при 
усещане за безопасност между учителя и учениците. 

Познанието, чувствата и поведението си взаимодействат. 
Учениците се тренират в изучаване и контрол на собствените дейст-
вия. Това става чрез различни познавателни подходи: решаване на 
проблеми, управление на гнева, самоконтрол, управление на стреса, 
познавателно реструктуриране, самообучение, решение на конфликти. 
Между тях има нещо общо. Децата се отказват от разбирането, че 
външни агенти (учител, родител) отговарят за поведението им. на-
раства самообладанието и самоконтрола на поведението. С почти 
всички методи, учениците стъпка по стъпка се учат постепенно да 
идентифицират и решават житейски ситуации и да управляват вътреш-
ния си диалог. 

Тези умения се свързват с два принципни варианта: реакции 
по отношение на реални и възможни ситуации и конфликти. [159] 

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ. Дефинира се като последовател-
но развитие на умения за мислене и действие по отношеншие на 
проблемите. Обучението зависи от нивото на учениците, но се счита, 
че 4 годишните вече могат да се справят. 

Има различни схеми, но обикновено стъпките са четири: (1). 
Идентификация на проблема и дефиниране на целта - желания резул-
тат. (2). Дефиниране на множество възможни решения на проблема 
и избор на най-доброто решение по някаква предварителна изяснена 
система от критерии; счита се за най-важната част, тъй като хората 
са склонни да виждат по-малко варианти и са склонни към стереотип-
ност. (3). Планиране на стратегията за изпълнение на решението. 
(4). Анализ на последствията и отношението към целта. 

Разрешаването на конфликти е друга техника за решаване на 
проблеми, която се прилага при случаи, когато има острота на про-
блема потенциално водеща до насилие, [lb.] 

КОГНИТИВНО РЕСТРУКТУРИРАНЕ. Помага на хората да 
идентифицират своите представи и убеждения относно себе си и 
света, да ги оценяват и след това да изменят ирационалните си пред-
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стави (тези, които нямат фактическо или логическо основание или са 
вредни за хората). Известни са програми на Ellis (1962), Roush (1984) 
и Kaplan (1991), които са предназначени за тестиране и рационална 
проверка на нагласи при деца. В тях фигурират проблемни поведен-
чески ситуации свързани с малоадаптивно поведение. Нагласите за 
такова поведение се диагностицират и проверяват за рационалност 
или ирационалност. Идентифицират се рационалните нагласи. Детето 
ги "изпробва" за да види дали могат да изменят ефекта в дадените 
ситуации, [lb.] 

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ СТРЕС. Всички хора са подло-
жени на стрес. Даже тези, които обикновено се справят с повечето 
ситуации в състояние на напрежение извършват неадекватни пос-
тъпки. По данни на Chandler{ 1985) много от поведенческите проблеми 
в клас са пряк резултат от напрежението, в което се намират учениците 
и учителите. Ако те се научат да управляват своето напрежение, веро-
ятността да се справят с ежедневните стресори в семейството, учили-
щето и града е голяма. Обучението включва няколко стъпки: 

(1). Обсъждане на признаците на напрежение - сърцебиене, 
изпотяване, тремор и пр. 

(2). Разговорза различните видове напрежение-добри и лоши. 
(3). Обяснение, че бягството от напрежението (алкохол, дрога), 

не е най-добрия начин, защото съвкупното напрежение остава и влияе 
на работата, здравето и способността за функциониране. 

(4). Изучаване на различни начини за намаляване на напреже-
нието: релаксация, когнитивно реструктуриране, решаване на проб-
леми, "управление на времето", [lb.] 

6.5.2. БИХЕВИОРАЛНИ ТЕХНИКИ 

СЪЩНОСТ. Бихевиоралните техники се обсъждат непрекъсна-
то и през последните десетилетия не са на мода, тъй като са свързани 
с външни фактори. Но въпреки това, те си остават класически сред-
ства за мениджмънт на класа. Основно понятие в тях е "инструмент". 
Инструментът е притежание на хората и може да се прилага в различ-
ни варианти. 

Въпреки, че има алтернативи на бихевиористичния подход към 
мениджмънта на класа, това е най-често използваният подход в масо-
вите училища. Счита се, че добрият мениджмънт на класа е резултат 
от високо ниво на ангажиране на времето на учениците. За целта се 
прилага и контрол на ученическото поведение: 

• Фокусиране върху дейността: учениците трябва да са 
непрекъснато заети с различни дейности; дейностите 
трябва да са структурирани. 

• Препокриване: способност да се контролират едновре-
менно няколко действия. 

• Адекватност: общувайки с учениците, вие разбирате 
какво става. 
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• "Мениджмънт на спокойното действие": тишина и мир-
но поведение в урока. 

• Създаване на структурирана класна физическа среда 
(мебели, разположение и пр.). 

• Установяване на стабилни правила за поведение от 
първия ден. 

• Последователност в приложението на тези правила. 
• Физическо разположение: поддържане на зрителен 

контакт с всички ученици. 
• Използване на вербални и невербални реплики за 

привличане и задържане на ученическото внимание. 
• Създаване на стандарти за практически действия за 

учениците. 
• Прекъсване на ученическите конфликти преди да са 

станали много силни. 
• Съвет, идея, предложение. 

Внушение. [273] 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. Учениците се учат да управляват 
своето собствено поведение чрез съвместна договореност с учителя 
и други значими за тях възрастни. Контрактът ( Н о т т е , 1972) е осно-
ван на Принципа на Ргетаск (1959): всяко поведение, което е веро-
ятно да се случи в даден момент, може да се използва, за да усили 
поведение, което има по-малка вероятност да се случи в същия 
момент. Контрактът трябва да има две или повече страни, да са 
равни, да имат потребност от контракта, да осъзнават последиците 
от съответствията и от несъответствията. Всеки контракт, който не 
изпълнява тези условия, е обречен на неуспех. 

Договорът може да се използва самостоятелно и в комбина-
ция с други методи (напр. за самоконтрол). Последиците от него могат 
да са символно въвличане, социална или дейностна поддръжка. Него-
вото поле на приложение не трябва да се ограничава само до класа. 
Той може да бъде превъзходно средство за съвместна работа със 
семейството или с други елементи на училищната среда. 

Договорът може да е индивидуален и групов, в зависимост от 
характера на целевото поведение. Груповите договори прави децата 
по-отговорни за себе си и за класната стая и развива важни социални 
умения за решаване на проблеми и водене на преговори. Той обвързва 
цялостно личността на детето, а не акцентира само върху някои негови 
недостатъци. 

Някои автори: Epanchin, Townsend, Stoddard(1994) формулират 
ръководните принципи при изготвянето на договори: 

1. Учителят и учениците изследват причините за планирането 
на даденото поведение и стигат до съгласие за важността на това 
поведение. 

2. Договорът се сключва относно точно определено поведение 
и обстоятелствата, при които то трябва да се случи. 

3. Страните обсъждат последствията при реализиране и при 
нереализиране докато достигнат до взаимно съгласие. [159] 
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6.5.3. ПРЕВАНТИВНИ И ИНТЕРВЕНЦИОННИ ТЕХНИКИ 

ИНТЕРВЕНЦИОННА МАТРИЦА. Интервенционна матрица (The 
Classroom Intervention Matrix) - показва връзката между прилаганите 
от учителя интервенции и мениджмънта на класа. Съдържа следните 
области: 

Превантивна (профилактична) област - обучение в разреша-
ване на конфликти, 

Поддържаща област - учебни стратегии, които привличат и 
ангажират вниманието на учениците, ниско ниво на възпиращи стра-
тегии (зрителен контакт, движение към ученика и др.). 

Корективна област - разговори с ученика относно неговото 
поведение, рефлексивни дейности, самообразователнитехники, висо-
ко ниво на възпиращи стратегии. 

ФИЗИЧЕСКА СРЕДА. В нея се включват: брой ученици, едно-
временно пребиваващи в класа; стандартните пространства за дви-
жение; количеството мебели в класната стая; пространството между 
тях; ширината на проходите; температурата; вентилацията; шумът; 
яркостта на осветлението; видимостта на черната дъска и пр. Всяка 
от тези области трябва да се оцени като потенциал за поведенчески 
проблеми от гледна точка на възрастта на учениците, интелектуалното 
и емоционалното им развитие и типа действия, който могат да се 
случат в класната стая. 

Според Smith & Rivera (1993) мениджърските действия твябва 
да се насочет в следните насоки: определяне на области във физичес-
кото пространство, където е най-вероятно да станат конфликти; осигу-
ряване на възможно най-широко място в местата за разминаване, 
пресечките и в най-използваните области; осигуряване на лесен дос-
тъп до местата за учебни действия според спецификата на предме-
та; осигуряване на максимална свобода на движение на учителя, така, 
че той да е физически близо до вероятните конфликти. В повечето 
случаи ергономическите и хигиенни параметри не могат да се контро-
лират в значителна степен от учителя, тъй като са стандартни, но 
може да се поставят допълнителни лампи и нагреватели и да се раз-
местят мебелите по най-добрия начин. 

ДНЕВНИЯТ ГРАФИК (РЕД). Дневният график се счита за по-
тенциално главният смекчител на нарушенията в класната стая. Все-
кидневните практики, рутинни процедури, дребни работи в класното 
стопанство са много по-важни за добрата дисциплина, отколкото пове-
чето учители си представят. 

При планирането на дневния ред трябва да се отчитат възраст-
та на учениците, нивото на умения, планирането на учебните дейнос-
ти, броя на учениците и пр. Трябва да е имат предвид и някои принци-
пи: редуване на действия в големи и малки групи, редуване на пасивни 
и активни действия, осигуряване на адекватни времеви преходи, 
облекчаване на учениците преди трудни за тях занятия, съсредото-
чаване на активното учене в моментите, когато нивото на шум вътре 
и вън от стаята е най-малко. 

210 



УРОЧЕН ПЛАН. Обучението е един от главните фактори за не-
адекватно поведение. Компонентите на добрия мениджмънт на кла-
са в това отношение са: добрият урочен план има ясно структурирани 
начало, среда и край, между които има преходни действия - уводни, 
текущи и заключителни. Kameenui & Simmons (1990) сумират ръко-
водните принципи за това: 

Преди урока. (1). Да се състави план за урока, основан на 
оценка на условията, който преследва определени цели и резултати. 
(2). Да се проектират съответни примери и задачи. (3). Да се планира 
определено количество време за всяка задача, като се предвиди 
възможност за независими практики, повторно решаване на всяка 
задача, ако се окаже трудна и периодично преговаряне решенията 
на други вече решавани задачи. (4). Мениджмънт на обучението чрез 
определяне на правила и очаквания към учениците , както и 
положителните подкрепления, които ще бъдат използвани. (5). Адап-
тиране на обучението чрез отчитане и регистрация на ученическите 
грешки и коригирането им. 

През урока. (1). Мениджмънт на обучението чрез представяне 
и поддържане на правила. (2). Преразглеждане на задачите при нужда 
и използване на положително подкрепление, за да се поддържат съот-
ветните поведенчески отговори. (3). Оценяване на работата на учени-
ците според съществуващите и обявени на учениците принципи. (4). 
Преподаване в темп, който задържа активно вниманието на учениците 
при решението на задачите, давайки ясни сигнали, когато се очаква 
групов или индивидуален отговор. (5). Корекции при необходимост, 
съобразени с моментните особености на учениците. (6). Повторение 
на решенията на трудни задачи и осигуряване на положителна обрат-
на връзка чрез съответните отговори. 

След урока. (1). Оценка на обучението, определяне дали уче-
ниците са разбрали задачите, дали са достигнали целите, как при 
всяка задача са се проявили вариациите в ученическите възможности 
и дали задачата е завършила с отговори на приемливо според крите-
риите ниво. (2). Оценка на необходимостта от корекция според необхо-
димостта от учебно време, възможността за дефиниране на дескрип-
торите (грешките) и пр. (3). Оценка на случаите на неспособност или 
отказ за изпълнение на определена задача, при мотивационни проб-
леми - планиране на различна система за подкрепления. (4). Възмож-
ности за трансфери на резултатите в нови и различни ситуации. (5). 
Оценяване на общата ефективност на урока. 

ПОЗНАВАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЪОТВЕТНИ ФОРМИ НА 
КОМУНИКАЦИЯ. Някои ученици изпитват затруднения в комуника-
цията си с учителя - не знаят как да изразят своите потребности и 
проблеми или са усвоили неприемливи методи за това. Учителят 
трябва да установи система от знаци и сигнали в това отношение -
вербални и невербални (напр. вдигане на ръка, цветни значи и пр.), 
които могат да се променят в хода на работата. [230] 
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6.5.4. ТЕХНИКИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ 

ЗНАЧЕНИЕ. Ефективната комуникация е основата на добрия 
мениджмънт на класа. Уменията за комуникация могат да бъдат раз-
делени на две категории: говорене (изпращане) и слушане (получа-
ване). 

БЕСЕДА С ДЕТЕТО. Умението на учителя да води разговор с 
детето е важен компонент мениджмънта на класа. При активната бесе-
да учителят изпраща сигнал на детето, че е достатъчно важно, че му 
се отделя внимание и уважение. Беседата има някои важни характе-
ристики. 

Локализация. Когато детето се приближи към учителя, той 
трябва да спре и да влезе в разговор. Това означава внимание. 
Запазване на дистанция. 

Поглед. Зрителен контакт между очите на учителя и ученика. 
Добре е да е на едно ниво, а не както е традиционно, учителят да 
гледа отгоре-надолу. Лицето трябва да е с приятно изражение, за да 
поощрява споделяне на мнения и емпатия. Огромно значение имат и 
невербалните отговори, чрез които се потвърждава или отрича даден 
израз. 

Слушане. Вниманието трябва да се съсредоточи върху това, 
което се говори, да се слушат думите и тона. Понякога малките деца 
се нуждаят от помощ за изразяване на чувства или описание на ситу-
ации. Правила: 

• Слушайте емпатично, неоценъчно. Това създава впечат-
ление у учениците, че са чути и изразените от тях 
чувства са приемливи. 

• Използвайте перифразиране, повтаряйте определени 
изрази и реагирайте, за да покажете, че думите на съ-
беседника ви са чути. Това създава впечатление за 
въвлеченост в диалога. 

• Поддържайте зрителен контакт и четете невербалните 
съобщения - тяло, лице, жестове. 

Отговаряне. В зависимост от това, което детето е казало, ак-
тивният отговор би бил: (а), перифразиране на това, което току що е 
чуто (включително и помощ в изразяването на чувства или в описа-
ние на ситуация), (б). Задаване на въпрос, който води детето към 
собствено решение. Правила: 

• Говорете за актуалното - информацията е по-полезна, 
когато е подадена при първата възможност. 

• Разговаряйте непосредствено с учениците, а не за тях. 
Тогава учениците получават точна информация за 
чувствата на учителя. 

• Говорете вежливо. Това създава положителни образци 
за подражание на учениците. 

• Бъдете отговорни за думите си, като използвате местои-
мението "Аз"... 
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• Правете повече изказвания (заявления), и по-малко 
задавайте въпроси . Въпросите предизвикват 
агресивни реакции. 

ПОЗИТИВИЗЪМ-НЕГАТИВИЗЪМ. Позитивният учител е по-
конструктивен от негативния. В следващите две изречения съдържа-
нието е едно и също, но емоционалното влияние е различно: 

"Можеш да преминеш към следващата стъпка веднага след 
като приключиш с предходната." 

"Не можеш да преминеш към следващата стъпка без да приклю-
чиш с предходната." 

Отрицателните коментари предизвикват отрицателни отно-
шения. Положителните чувства пораждат положителни отношения. 
Положителните отношения са възлови за обучението. 

ПОЛОЖИТЕЛНИ ОБРАЗЦИ НА ВЕРБАЛНО ИЗРАЗЯВАНЕ. 
Някои от тях са просто задължителни за учителя-мениджър [295]: 

"От вас се очаква..." Изказване от вида: "От Вас се очаква..." 
("Надявам се да...") дава възможност на учителя да определи пара-
метрите на желаното поведение и в същото време да избегне възприе-
мането му като авторитарен. Този подход призовава ученикът да се 
приспособява, а не да му се заповядва. В основата е концепцията, 
че две противостоящи поведения не могат да съществуват едновре-
менно. Ако ученикът действа в рамките, определени от учителя, той 
не извършва други действия. 

Оценка. Оценката на поведението трябва да става с изрази от 
вида: "Благодаря, че направихте ... толкова добре..." или "Харесва ми 
начинът, по който постъпихте..." Много важни са думите, изразяващи 
благодарност. 

"Похвала на обкръжението" . Ефективна Аз-техника-хвалене 
на хората около нарушителя и игнориране на лошото поведение. 

Съхраняване на аз-образа на нарушителя. Когато поведе-
нието не може да се игнорира, трябва да се запази имиджа (аз-образа) 
на нарушителя, затова не трябва да се употребяват реплики от вида 
"Аз очаквах повече от теб...", които провокират чувство за вина. 

Говорене на ухо. Шепненето на ухото на нарушителя предиз-
виква внимание и конфиденциалност, запазвайки достойнството на 
ученика. 

Фрази, деперсонализиращи ситуацията. Използване то на 
общи фрази за описание на нарушението деперсонализира ситуаци-
ята - свързване със закона, правото и пр. 

Начало с глагол. Глагол в началото на фразата съсредоточава 
детето върху действието. 

Внимателна употреба на "аз" и "мене" . По-добре е "Кажете 
ми..." или "Някой да ми каже...", отколкото "Аз искам да ми кажете...". 

Избягване на етикетажа. Става дума за реплики от вида "пра-
вилно" и "неправилно", когато не е изяснено съдържанието им. 
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6.5.5. ТЕХНИКИ ЗА САМОУПРАВЛЕНИЕ 

СЪЩНОСТ. В нашето общество самоуправлението и самоконт-
рола са качества, които са високо ценени. Има много различия между 
това, което хората предполагат, че трябва да правят, което твърдят, 
че ще правят и което фактически правят. Самоуправлението и само-
контрола са умения, на които човек се учи постепенно набирайки 
житейски опит. Крайната цел на всяка програма за управление е само-
управлението. 

Включват самооценка, самоконтрол и самоподкрепление - на-
бор от методи, на които децата могат да се обучават и които са предна-
значени за модификация на поведението им. 

"ТРЕНИНГ В СЪОТВЕТСТВИЕ". Експерименталната, поведен-
ческа стратегия, която се прилага в това отношение се нарича "тренинг 
в съответствие" между очаквано и фактическо поведение. Тя се раз-
вива в САЩ в много образователни контексти. Lovaas & Sherman 
(1964) доказват, че е възможно да се измени вербалното поведение 
на детето, но че това може да влияе и на невербалното поведение. 
Разясняването на правилата за поведение в определени ситуации 
води до по-голяма вероятност от такова поведение, същото се отнася 
и за приложението на обратна информация. 

Risley(1977) описва няколко стъпки в "тренинга в съответствие": 
(1). Регулярни срещи и обсъждания на проблема. (2). Непосредствена 
подкрепа на устните заявления и обяснения . (3). Обратна 
информация за прогреса. 

Възлов момент е трансфера на умения от една ситуация в 
други подобни. 

Ballard (1983) експериментира с различни по възраст деца да 
прилагат устни самоотчети, за да управляват адаптивното си поведе-
ние. Това води до ефективна генерализация на промяната в пове-
дението. Аналогични данни от експерименти привеждат и J. Merrett & 
F. Merrett (1992) [225] 
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7. МЕНИДЖМЪНТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В 
КЛАСА 

7.1. УЧИЛИЩНАТА ДИСЦИПЛИНА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА. Коренът на думата "дис-
циплина" е латински. Discipline има няколко значения, но за случая 
са важни: ... 3. ред, устройство; 4. принципи, правила, начин на пос-
тъпване, обичай, навик. 

Jones (1979) определя дисциплината в клас (Classroom Disci-
pline) като „работа по предписване на прости правила за поведение, 
които облекчават обучението и минимизират нарушенията". Вари-
ации натова определение се срещат при Duke( 1989), Gettinger( 1987), 
Strother (1985) и др. 

Дисциплината е система от профилактични и интервенционни 
стратегии, предназначени за контрол и управление на ученическото 
поведение. 

Превантивният контекст на дисциплината обхваща: (1). Оп-
ределяне на ясни правила за регулиране на поведението в класната 
стая; (2). последователно приложение на тези правила; (3). структури-
ране на средата в класната стая, за да се повиши ефективността на 
обучението; (4). привличане и задържане на ученическото внимание 
чрез интересен учебни съдържание и атрактивни методи на обучение; 
(5). Индивидуализация на обучението на базата на индивидуалните 
особености и потребности; (6). Положителна реакция на обратната 
връзка чрез похвали и награди. 

В интервенционен контекст, се прилагат разнообразни методи 
за пряко управление на поведението. [139] 

ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩНАТА ДИСЦИПЛИНА. Wayson & Lasley 
(1984) определят като крайна цел на училищната дисциплина "... да 
научи ученика да се държи прилично без пряко наблюдение". 

Училищната дисциплина има две главни цели: (1) да гарантира 
безопасността на учителите и учениците и (2) създаване на обкръжа-
ваща среда, подпомагаща обучението. В тези насоки може да се 
регистрира и сериозно нарушаващо поведение. В повечето случаи, 
обаче, дисциплинарните проблеми са свързани с импулсивно или 
непреднамерено поведение. 

Ефективните училищни дисциплинарни стратегии се стремят 
да поощрят отговорното поведение и да осигурят за всички ученици 
удовлетворителен опит, както и да препятстват лошото поведение. 
[178] 
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ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩНАТА ДИСЦИПЛИНА. Училищната 
дисциплина винаги е била проблем за педагогическата теория и прак-
тика. Историята на училищната дисциплина се покрива с историята 
на училището като институция. 

Класическите теории за дисциплината са свързани с имената 
на Коменски, Песталоци, Дистерверг, Хербарт. 

Я.Коменски (XVII век) разработва първата теория за дисципли-
ната. За него училище без дисциплина е както мелница без вода. 
Дисциплинататрябвадае всеобхватна-завсички и всичко. Наказани-
ята да са строги и справедливи; степенувани. Те са средство за пре-
одоляване на злото у детето. Те действат основно превантивно и зато-
ва трябва да са публични. В същото време, наказанията за провине-
ния в учебната дейност трябва да са много по-меки, отколкото за 
лошо поведение извън урока. 

Й.Песталоци (XVIII век) следва тези идеи, но има и оригинални 
идеи - за съзнателността на дисциплината, за влиянието на взаимо-
отношенията учител-ученици на дисциплината на учениците и особено 
за ролята на любовта и уважението. Той силно акцентира освен на 
наказанието и на упражнението - ежедневното спазване на реда и 
правилата за поведение развива умения за самоконтрол и самодис-
циплина. 

А.Дистерверг (XIX век) разглежда връзката обучение - дисцип-
лина. Само това обучение, което възбужда и развива ученическата 
самодейност, създава желание за труд и порив към развитие дисцип-
линира. Силен фактор е и учителят - вътрешно и външно, с мисъл, 
воля, силата на характера, реда, който създава, моралните качества 
и поведение. Особено значение има единството на изискванията на 
всичките учители към учениците. 

Й.Хербарт (XIX век) разглежда дисциплината като средство 
за контрол над детската природа, която е буйна и необуздана. Това 
става чрез заплаха, надзор, заповеди, забрани, наказания, запълване 
времето на децата. Помощни средства са авторитетът и любовта. 

Идеите на Ж.-Ж. Русо (XVII в.) за свободното възпитание прак-
тически отхвърлят този дисциплинарен подход. Отричат се наказа-
нията в името на свободата. В края на XIXв. Л.Толстойследва негови-
те постановки. 

В началото на XX в. Дж. Дюи за пръв път лансира идеята за 
нова дисциплина в контекста на прогресивизма като педагогическа 
доктрина. Той защищава хуманния подход като контратеза на насили-
ето в традиционното училище [152]. Подобна позиция имат и практи-
чески всички педагози-реформатори през XX век. 

Големият проблем за теорията и практиката на училищната 
дисциплина е наказанието. Известно е старото дисциплинарно пра-
вило "in loco parentis"-учителите имат правата на родителите по отно-
шение на дисциплината, основно да налагат физически наказания. 
Впоследствие (например в Англия), съдът ограничава това право до 
понятието "разумно наказание" - съобразено с обстоятелствата, 
дисциплинарните методи и възрастта на ученика. В края на XX век 
само няколко страни по света позволяват телесно наказание. 

Отношението на учителите към дисциплината на техните уче-
ници е почти константно - с течение на времето, нещата не са се 
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променили съществено. Тук ще дадем данни от едно изследване на 
учители, които са работили през 1981-1991 г. относно дисциплинар-
ните методи и проблеми тогава и сега. Около 80% от учителите в 1-5 
клас считат, че ситуацията се е влошила, както и никой не счита, че 
се е подобрила. В средните класове 14% отучителите считат, че ситуа-
цията е по-добра, а 32% - че се е влошила. Като цяло учителите в по-
долните класове се чувстват сега по-неуверени. 74% отжените смятат, 
че ситуацията е влошена (срещу 32% за мъжете). Обратното, 39% от 
мъжете я намират подобрена, срещу само 7% от жените. [138] 

РЕАКТИВНА И ПРОАКТИВНА ДИСЦИПЛИНА. Имадве катего-
рии начини на решаване на проблемите в клас. Първият е на реактив-
ната дисциплина. Учителите реагират, когато се случи нарушение на 
правилата, решавайки какво и как да правят. Не се очакват нарушения, 
отговорът не е планиран, реакциите са различни според учениците. 
Тя е импровизация. Работи много добре с "нормални" деца и е много 
рискова при деца с отклонения. 

Вторият подход е на проактивната (действена) дисциплина. Ос-
нована е на необходимостта от преднамереност, предвиждане, 
предварителна представа, подготовка, съгласуваност и последова-
телност по отношение на учителските реакции на лошото поведение 
на учениците. Това е системен подход към дисциплинарните пробле-
ми. Идеята е, че най-верният път към решението на проблемите е 
създаването на всестранна система, която може да се задейства 
веднага, щом възникне проблемът. 

Има няколко широко известни такива модели, които изискват 
създаването на систематично дисциплинарна среда в цялото 
училище (асертивната дисциплина на Canter, Терапията чрез 
реалност на Glasser, диагностичната дисциплина на Gill & Heller, 
систематичният мениджмънт-план на Duke и социалната грамотност 
на Alschuler), което се превръща и в основният проблем, тъй като 
учителите са в различна степен привърженици на такива подходи. 
За разлика от обучението, където учителите са много по-склонни 
към стереотипизиция, по отношение на дисциплината не е така. [120] 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ДИСЦИПЛИНАТА. 
1. Учителят и класната среда са предсказуеми. 
2. Учениците имат възможностза избор на поведение, свързано 

с предсказуеми последици и има възможност за непосредствена об-
ратна връзка. 

3. Последствията от поведението са справедливи. 
4. Изследванията показват, че 80 % от учениците рядко 

нарушават правилата, те идват на училище готови да се учат. 15 % от 
учениците нарушават регулярно правилата, те не приемат правилата 
и се борят с ограниченията. 5 % от учениците нарушават хронично 
правилата и често са извън контрол. Цел на дисциплината в клас е 
да се управляват тези 20 % от учениците, които нарушават правилата 
често, без да се отчуждят останалите 80%, които са готови да се 
учат. 

5. Поведението има особеността да се усилва или отслабва от 
последствията. То е по-чувствително към положителните, отколкото 
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към отрицателните последствия. Окончателна и точна оценка на пове-
дението може да се направи след време. 

6. В една ситуация в клас винаги има ученици, които имат поло-
жително и желателно поведение и други, които са нарушители. Едните 
трябва да получат признание, а другите - порицание. Често първите 
остават незачетени и в сянката на вторите. 

7. Като универсални принципи се сочат т.н. „трите R на дисцип-
лината": responsibilities - отговорности, задължения; rewards - награди; 
respect - (взаимно) уважение. [147] 

ДИСЦИПЛИНАТА Е ДЕЛО НА УЧИТЕЛЯ. Важно за учениците 
е да разберат, че поведението им води до последствия - и положи-
телни, и отрицателни. Работа на учителя е да им помогне в развитието 
на самодисциплина. 

Степента на успешност на дисциплината се измерва със степен-
та, в която учителят е бил способен да произведе желания поведен-
чески резултат. 

Ефективното обучение помага да се подобрява дисциплината. 
Корелацията между академичния успех и дисциплината в клас е ви-
сока. 

Инструкциите (командите) към детето трябва да са ясни, кратки 
и точни. 

Корелацията между близостта на отношенията учител-ученик 
и превенцията на нежелателното ученическо поведение е висока. 

ГЛАВНИ ПРИЧИНИ ЗА ПРОВАЛИ В ДИСЦИПЛИНАТА. Като та-
кива се посочва, че учителите не са изяснили последствията и не 
могат да ги определят в момента; в дисциплинарния план не е предви-
дено нищо за нарушения, които стават в неудобно време или място; 
учителят има разбирането, че не е полицай и не му са занимава с 
дисциплиниране; незначителни нарушения се възприемат като значи-
телни; учителят заплашва с последствия, които не може или не иска 
да осъществи. 

7.2. МОРАЛНО РАЗВИТИЕ И ДИСЦИПЛИНА 

Основните теории за моралното развитие на детето са две. 

ЖАН ПИАЖЕ. Според теорията на J. Piaget (30-60-те години 
на XX век), детето се развива по свои собствени вътрешни пътища. 
Има два стадия в моралното развитие на детето, които са тясно свър-
зани с интелектуалното и социалното му развитие: 

Хетерономен морал (нравствен реализъм, нравственост на 
принудата. Заема възрастта до 10 г. Формира се при неравностойното 
взаимодействие на деца и възрастни. Детето е низшестоящо, подчи-
нено. Развива се разбирането за нравствените норми като абсолютни, 
не променящи се, строги и сурови. Параметри: морален абсолютизъм, 
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представа за неизменност на правилата, идея за иманентната спра-
ведливост (съдба), оценяване на резултата, а не на намеренията. 

Автономен морал (нравственост на сътрудничеството). Заема 
възрастта над 10 г. Формира се при равностойното взаимодействие 
на връстници. Отслабена власт на възрастните. Рационален и гъвкав 
морал. Справедливост. Сътрудничество. Егалитарност. 

Според Piaget, много съществен е периодът на коопериране 
на действията, когато всъщност става преход от принудителното под-
чинение (родители, учители) към свободно и доброволно съучастие 
и съдействие с другите възрастни и деца. Преди това детето е преми-
нало през две фази на развитие на нормите, които ръководят неговото 
поведение - моторни и индивидуални (0-2) и егоцентрични (2-5). В 
периода 6-12 г. се ражда умението на детето да кооперира действията 
си с другите (една от страните на социализацията). Предстои му зак-
лючителният етап - на кодификация на правилата (след 12 г.). 

На тази основа стават трансформации в хода на процеса на 
социализация на детето: 

• преход от абсолютен респект (спрямо родителите) към 
взаимен респект (деца-възрастни и деца около тях). 

• преход от персонализирано подчинение към съзнание 
за ред (усещане за взаимно съгласие, за «договор»), 

• преход от тотална хетерономия към реципрочна при-
ложна автономия, фиксация на чувства за честност, 
другарство, ферплей, справедливост. 

• преход от енергия към желания и воля за «активно 
регулиране на енергията» (йерархизиране на задълже-
нията и удоволствията). 

• преход от "обективна" концепция за виновност (измер-
ва важността на направената грешка) към "субективна" 
(ударение по-скоро върху намерението, отколкото вър-
ху резултата) игра 

• преход от "изкупителна" концепция за наказанието (на-
кажете виновния с всички средства) към "мотивирана 
и реципрочна" (наказанието трябва да отговаря на пре-
стъплението). 

Основното, с което трябва да се съобразява педагогът е ес-
тественото морално развитие на детето. Най-добрата подкрепа за 
нравственото развитие са "активните методи" и самоуправлението -
стимулиращи любознателността, общителността, нуждата да се изра-
зява и кооперира. Авторитарните и корективни методи поддържат със-
тоянието на незрялост и безотговорност. Особено значение имат детс-
ките игри, където става комплексна тренировка на по-ве-дението. 

ЛОРЪНС КОЛБЪРГ. Теорията на L. Colberg (70-те години на 
XX век) е значително по-сложна. Има четири нива и седем стадия в 
нравственото развитие на човека. 

Нулевото ниво е наречено предморално (от 2 до 5-6 г) Морал-
ните потребности произтичат от базалните потребности на индивида. 
Усвоява се добро и зло (приятно и болезнено). 

Първото ниво - предконвенционално (доусловно) ниво е свър-
зано с центриране върху индивида. Оценка се дава изхождайки от 
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последствията на действията. 10-20% от възрастните остават и по-
късно на това ниво. Стадиите са два: 

(1). Ориентация към подчинение и наказание — "стадий на 
страха от полицая" (от 5-6 до 7-8 г.) Подчинение на конкретен авто-
ритет или външна сила с цел избягване на наказание. Няма интерна-
лизация на нравствените стандарти. Физическите последствия опре-
делят кое е добро и зло. Егоцентрична гл. т. и смесване на перспек-
тивата на конкретния авторитет със своя собствена. 

(2). Наивно хедонистична и инструментална ориентация — 
"стадий на наивния използвач", морал на интереса (от 7-8 до 10 
г.) Конкретен реципрочен обмен между хората (аз на тебе, ти на мене). 
Инструментален егоизъм. Желание за получаване на награди и печал-
би. Всеки е прав да прави това, стига да е "честно". 

Второто н и в о е конвенционално (традиционна нравстве-
ност). Внимание към традиционните нужди и ценности на референтни 
групи, доминиращи над личните интереси. 60-75 % от възрастните. 
Стадиите са: 

(3). Ориентация към одобрение от другите — морал на "доб-
рото малко дете" (10-12 г.). Стремеж към одобрение и избягване на 
неодобрението в чуждите и своите собствени очи. Конформиране към 
очакванията на значими други. Потребност от взаимност, коопера-
ция и одобрение. Възможност и желание за реципрочно поемане на 
роли и перспективи. 

(4). Ориентация към социални авторитети — "морал на 
дисциплината" (12-15 г.) Ориентация към "ред и законност", към 
генерализирания "друг" и болшинството. Сляпо приемане на нормите 
и правилата. Дълг, уважение към властта, ред заради самия ред. 
Култ към социалното. Приемане на формални роли и статуси. 

Третото н и в о е постконвенционално (посттрадиционно). 
Концентрация върху абстрактни ценности и принципи. 10-15 % от 
възрастните. Стадиите са: 

(5). Социетарен консенсус и контракт — "морал на догово-
реността" (над 15 г.) Ориентация към социално договаряне. Нравст-
веност на основата на взаимното съгласие за благото на общността. 
Признаване и възпроизводство на социален ред. Стремеж за промяна 
с оглед по-доброто функциониране на обществото. 

(6). Ориентация към универсални морални принципи — "ста-
дий на перфектния морал" (младежка възраст). Самостоятелно 
следване на абстрактни общочовешки и духовно-религиозни морални 
норми (справедливост, равенство, любов, уважение, власт). Несъблю-
даване на закони, които не се основават на тях. Чрез механизма на 
съвестта се избягва самообвинението. 

Нравственото възпитание е насочено към стимулиране на 
детето да се развива в правилната насока, като не се прескачат стадии 
и не се форсират темповете. Основният път е поставянето на нрав-
ствени дилеми. 

Детето се стимулира за изразяване, а не да се спори с него. да 
се променя гледната му точка само ако е изостанало от същностното 
му ниво. Да се стимулира за изразяване на тези, които надвишават 
нивото му, но са разбираеми за него (зона на най-близкото развитие). 
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Да се създават "открити нравствени общности" в училище — 
училищният (класен) живот се организира на базата на демократич-
ните правила, основен принцип е на справедливостта. 

АЛБЕРТ БАНДУРА. Теорията на A.Bandura за социалното 
учене постулира, че децата се учат на поведение от родителите, учите-
лите и другите значими за тях възрастни. Децата подражават на 
примерите, които получават от средата. Например, наблюдението на 
ефекта от наградата на другите води до засилване на желанието за 
подобно поведение и у наблюдателя. 

СТАДИИ НА ДИСЦИПЛИНАРНО РАЗВИТИЕ. Всички ученици 
могат да се групират в четири групи според стадия на дисциплинар-
ното си развитие. 

1. Н е д и с ц и п л и н и р а н о поведение (правото е на силата). 
Учениците, които са намират в първи стадий са недисциплиниарни и 
проявяват инат. Те системно отказват да се подчинят и изискват 
огромно внимание. Тяхната етика е хетерономна - имат малко соб-
ствени правила, но заради страх от репресии следват правилата на 
другите. За щастие много малко от децата са такива.Такова е детето 
на 4-5 години, но някои и по-късно. 

Това е стадий на властта, а тя е неустойчива. С времето детето 
става неуправляемо. Достатъчно е да са отслаби за миг контролът и 
то прави «беля». 

2. Самообслужващо поведение (награди и наказания). Уче-
ниците, които са намират във втори стадий са по-леки за управление 
също са малко на брой. По системата на Колберг те са с индивидуа-
листична етика. За тях всичко се пречупва през призмата на наказа-
нията и наградите. Болшинството деца преминават в този стадий на 
8-9 години. 

Подобно на децата от първи стадий, те се нуждаят от постоянно 
наблюдение. Те могат да са най-послушни в клас и да направят най-
големи нарушения извън училище или в междучасието. 

3. Междуличностна дисциплина (взаимна помощ). Учени-
ците, които са намират в трети стадий са най-много като количество 
в училище. Те имат усет за дисциплина. Те се държат така, защото 
вие искате това от тях. Изискват взаимност (реципрочност) на отноше-
нията. 

4. Самодисциплина (правилно действие). Учениците, които 
са намират в четвърти стадий рядко правят нарушения и причиняват 
неприятности. Те имат усет за правилно и неправилно действие 
(социален ред). 

7.3. ДИСЦИПЛИНАРНИ МОДЕЛИ 

ДИСЦИПЛИНАРНИ МОДЕЛИ. През 60-те и 70-те години на XX 
век се появяват няколко теории за дисциплината, които подчертават 
положителните отношения между учители и ученици. [146; 152] 
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THE SCINNER MODEL. Философията на Scinnere бихевиори-
стична - чрез положителни подкрепления (награди) и отрицателни 
(наказания) може да се управлява поведението (оперантно кондицио-
ниране). Има тенденция поведението, което е възнаграждавано да 
се повтаря и обратното - да се избягва наказваното поведение. 

Това е дисциплина на външния контрол. Външните средства 
за управление не действат дълго - не стимулират отговорност. 

С идеята за външния контрол на поведението са свързани някои 
митове за дисциплината: 

Наградата мотивира младите хора да са отговорни. Център е 
печалбата, а не отговорността. В обществото не се дава награда за 
очаквано поведение. За да е ефективна, трябва да се знае, че награ-
дата може да служи като ефективен стимул само, ако човек е заинте-
ресован от нея. 

Наказанията са необходими за изменение на поведението. Те 
удовлетворяват нуждата от справедливост, но имат твърде кратък 
ефект. Наказанията пораждат вражда, а не отговорност; когато учени-
ците не се страхуват, наказанието губи своята ефективност. [216] 

THE REDL-WATTENBERG MODEL. Red/и Wattenberg разработ-
ваттеория задисциплиначрез стимулиране на развитието на колекти-
вистични отношения в класа. 

THE KOUNIN MODEL. Дисциплина чрез мениджмънт на класа. 
Jacob Kouniri (1970) счита, че учителското поведение и условията на 
окръжаващата среда влияят на поведението на учениците. Той иден-
тифицира набор от поведения на учителя и характеристики на урока, 
включително „адекватност" (учителят трябва да знае какво става в 
класа и какво прави всеки ученик и да демонстрира, че знае какво 
правят учениците в клас), плавност на обучението, припокриване на 
дейностите (изпълнение на повече работи едновременно) и привежда-
не на групата в готовност, които са свързани с ученическата причаст-
ност (въвличане) в работата и ненарушаване на правилата за добро 
поведение. Той установява, че и т.н. "нормални" деца и емоционално 
лабилните (чести нарушители) са чувствителни към едни и същи орга-
низационни и управленчески методи. Работите на Kouniri водят до 
преместване в теорията и практиката на акцента от реактивните на 
профилактични стратегии и отличността научителя към компонентите 
на средата. Също така, на преден план излиза влиянието на класната 
стая (това, което става в нея) върху поведението на учителя и учени-
ците. [167; 169]. 

THE GINOTT MODEL. Основата на дисциплината според Gi-
nott е ефективната комуникация. Учителят съчувства на учениците, 
избягва етикетажа и пр. представлява модел за подражание и по този 
начин създава добър клас. 

THE DREIKURS MODEL. Дисциплина чрез демократично обуче-
ние и съпоставяне на целите. В системата на Dreikurs, учениците фор-
мулират правила и последствия, свързани с дисциплината в клас. 

222 



По този начин те разбират ценността на избора на приемливо 
поведение. 

THE JONES MODEL. Според Jones, едно от най-големите заб-
луждения е, че дисциплината е равно на наказание. Той е автор на 
концепцията за положителната дисциплина (Positive Classroom Dis-
cipline) - дисциплина чрез невербално въздействие, поощрения и 
ефективна помощ. 

Според него, дисциплината е работа по предписването на стан-
дарти за поведение в клас изграждане на образци на сътрудничество, 
за да се максимизира обучението и минимизира разрушителното 
поведение. Според Jones, управлението на хората става 95% с езика 
на тялото. Процедурите трябва да са положителни, да изключват 
принудата, да са уважителни и внимателни, да са практични, прости 
и удобни, да водят в крайна сметка до намаляване на работното нато-
варване на учителя. Ако това не се прави, стига се до "синдрома на 
прегарянето" при учителите. 

THE GLASSER MODEL. Дисциплина чрез задоволяване на 
потребностите. Системата на William Glasser подчертава ролята на 
избора като причина за добро или лошо поведение и по такъв начин 
насочва учениците към осмисляне на последиците от тях за 
бъдещето. 

7.3.1. АСЕРТИВНА ДИСЦИПЛИНА 

THE CANTER MODEL. Дисциплина чрез асертивно (себеут-
върждаващо) ръководещо поведение. Това е най-разпространената 
теория и практика в съвременното американско училище. 

СЪЩНОСТ. Теорията за "асертивната дисциплина" е създадена 
през 60-70-те години на XX век от Lee & Marlene Canter. Асертивната 
дисциплина се основава на 4 принципа: (а), поведението е избор, 
(б). всеки ученик има право да се учи в неразрушителна среда, (в), 
всеки учител има право да преподава без лошо поведение от ученици-
те, и (г). никое дете не трябва да участва в поведение, което не е в 
негов интерес. [142] 

Тези критерии могат да бъдат изпълнени, ако учителят уста-
нови ясни, устойчиви, еднозначни, последователни, действени 
стандарти за учениците (ръководни принципи, правила, поло-
жителни и отрицателни последици, свързани с очакванията 
на учителя, наказания). 

Център на философията на Canter е, че учителите се грижат 
за достиженията на всеки ученик и изразяват тази загриженост на 
всеки ученик. Учителят настоява за поемане на отговорност от учени-
ците за съответното поведение, което позволява успешното учене. 
Акцентира се на яснотата на учителските изисквания относно поведе-
нието. 
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УЧИТЕЛЯТ: АСЕРТИВНОСТ И КОНТРОЛ. Отсъствието на асер-
тивност в обучението от страна на педагога (ако той е нерешителен, 
слабохарактерен, безволев) бързо прави образованието безцелно, 
безсмислено. 

АСЕРТИВНОСТ. Термин (от англ.), означаващ характеристики 
на личността като автономия, независимост от външни влияния и 
оценки, способност за самостоятелно регулиране на собственото по-
ведение. Близък по смисъл с термина "самодостатъчност". 

Концепцията за асертивност се оформя в края на 50-те години 
на XX век в трудовете на А.Салтер в лоното на хуманистичната пси-
хология и транзакционния анализ. Счита се, че е вторична по отно-
шение на идеите на Еверет Шостром и Ерик Бърн, както и на някои 
от идеите на гешталт-терапията (Аз съществувам не за да отговоря 
на твоите очаквания; ти съществуваш не за да съответстваш на моите 
очаквания...). 

Според Салтер, асертивността е „умение да настояваш на 
своето, умение да убеждаваш другите", стремеж към спонтанни 
реакции, проявление на емоциите, изкуство за изразяване на своите 
желания и потребности, изхождайки от позицията, че компромисът 
често е най-голямата победа. Асертивното поведение се разглежда 
като оптимално, то е най-конструктивен начин за междуличностно 
взаимодействие в противовес на двата най-разпространени деструк-
тивни подхода — манипулация и агресия. 

Традиционните механизми за социализация формират уязвим 
човек пред всевъзможните манипулации от страна на другите хора. 
Човек е твърде зависим от външни влияния, а околните често зло-
употребяват с това, манипулирайки го от позициите на своите користни 
цели. Обикновено той де сблъсква с неприемливи изисквания и не 
намира сили да им противостои, подчинява се въпреки своите собст-
вени желания и нагласи, а собствените изисквания и претенции не се 
решава даже да изкаже. Постоянно сверявайки своите подбуди и 
постъпки счуждите очаквания иоценки, човек се притеснява от своите 
чувства, страхува се да покаже истинското си лице. Често той преодо-
лява това положение като отвръща с агресия на агресията или на 
по-безобидни манипулации. 

Формирането на асертивност като личностна черта изисква чо-
век да си даде отчет доколко неговото поведение се определя от собст-
вените му наклонности и подбуди и доколко - от налагани отвън. 
След това, трябва да вземе нещата в собствените си ръце и да стане 
режисьор на собствения си живот. 

В сферата на междуличностните отношения асертивността 
предполага отказ от опората на чужди мнения и оценки, безсмислени 
ритуали и обременителни условности, култивиране на спонтанно 
поведение в съответствие със своите собствени настроения, мотиви 
и интереси. 

АЗ-ПОСЛАНИЕ. Същността на подходящата асертивност е в 
това човек да е способен да заяви своята позиция без да събужда 
защитите на другия човек. Трябва да кажеш как ти възприемаш това, 
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което става, а не какво другите трябва или не трябва да правят. "Аз 
виждам нещата така...". 

"Аз-посланието" не е средство да бъдеш учтив. То няма нищо 
общо с "мек" или "мил" начин на изразяване - нито пък с груб. Целта 
е посланието да бъде ясно. То дава възможност да заявиш своята 
гледна точка и дава тема за разговор (отваря разговора), а не решение. 
"Аз-посланието" е по-често отваряне към подобрение, отколкото към 
влошаване на взаимоотношенията. То е изказано не за да принуди 
другите да оправят нещата, но за да заяви твоите нужди. 

Счита се, че е възможно човек да има нереалистични очаква-
ния, ако очаква неговото "Аз-послание" да донесе отговора и да оправи 
незабавно нещата, които не вървят както трябва и ако очаква другият 
да откликне незабавно по начина, по който иска. 

О с н о в н а т а ф о р м у л а на "Аз-посланието" е: Когато ти... 
(извърши някакво действие); Аз се почувствах... (твоите чувства и 
емоции, предизвикани от действието на другия човек); И бих желал/ 
а... (твоите нужди). 

АСЕРТИВНОСТ СРЕЩУ МАНИПУЛАЦИЯ. Манипулативното 
поведение е противоположност на асертивността. То се среща при 
множество хора. Една от основните задачи на асертивността е човек 
да се предпази от манипулации. Шосторм посочва елементи на мани-
пулация в 9 характерни стила на поведение: 

1. „Диктатор" . Авторитарен човек (шеф, баща), „аз казах!"...; 
поведението се основава на авторитет и традиции, винаги налага сво-
ята гледна точка. 

2. „Неудачник" . С удоволствие би направил едно или друго 
нещо, но не му достигат сили. Демонстрира способности под средните, 
което е и обосновка на позицията му. Неприятните задачи «не забе-
лязва», «забравя». 

3. „Математик" . Бързо, леко и успешно пресмята какво е най-
изгодно за него в ситуацията. 

4. „Паразит" . Манипулира другите със своята зависимост от 
тях. 

5. „Грубиян" . Насила заставя околните да мълчат; груб и без-
церемонен. Хората му отстъпват, защото им е неприятен. 

6. „Най-добрият" . Пример за правилото, че „най-добрите са 
най-лошите хора". Декларира, че нищо не иска за себе си и че неговата 
цел е само да се грижи за благото на другите. Не иска благодарност. 

7. „Моралист" . Манипулира другите с контрол, критика и пред-
извикване на чувство за непълноценност и вина. 

8. „Баща-майка" . Грижа за другите от влиянията на живота, 
без да ги пита дали искат това. Сам той знае кое е най-доброто за 
себе си и за другите. 

9. „Мафиот" . Действа от позицията „който не е с мен, е против 
мен." Изисква лоялност и се отблагодарява за нея. 

ПАСИВНО И АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ. Пасивно общуващият 
човек не умее ясно да изрази своите желания и потребности; безпо-
мощен е против изискванията на другите; неуверен е; безпомощен 
пред манипулации; често се извинява, обяснява; често не достига 
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целите си; има ниска самооценка, чувства се безпомощен; често се 
старае да овладее другите чрез манипулативни трикове, което всъщ-
ност е скрита агресия. Поведението му се възприема като силно де-
структивно. 

Агресивно общуващият човек се противопоставя на другите. 
Не зачита техните права и желания; лесно постига своето, но хората 
имат към него отрицателно, често враждебно отношение. Самооцен-
ката му е псевдосамооценка, тъй като критерий за всичките му дела 
е успехът. 

Агресията се изразява във физическо нападение, вербални 
атаки, сарказъм и ирония, унижаващи другите действия. Агресорът 
може да е рафиниран и културен, но това не предизвиква симпатия, 
той се възприема като неприятен, хората го отбягват. 

Агресивното и пасивното поведение имат общо това, че другите 
винаги ги възприемат като неприятел, който няма друг интерес, освен 
да вреди. Към такова поведение другите са предпазливи, не споделят 
с тях своите мисли и чувства. 

АСЕРТИВНО ПОВЕДЕНИЕ. Асертивният човек може точно и 
ясно да определи какво му трябва, как вижда ситуацията, какво мисли 
за нея и как я чувства. Има позитивно отношение към другите хора и 
трезва самооценка. Държи се спокойно и самоуверено, умее да из-
слушва другите и знае кога да отиде на компромис. Способен е да 
измени своята гледна точка под давлението на аргументи. Счита 
хората за „добри" по начало. Като вербално и невербално поведение 
е приемлив от другите. Генерира съгласие около себе си. Когато не 
успява, не обвинява за неуспехите си само другите или само себе си. 
Умее да разпознае манипулациите и да се защити от тях. 

АСЕРТИВНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА. Квинтесенция на този подход 
са т.н. «асертивни човешки права», които съставят основата на всеки 
тренинг в асертивност. 

1. Вие имате право сами да съдите за своето поведение, мисли 
и емоции и носите отговорност за техните последствия. Ничие мнение 
за Вас и Вашето поведение няма такова важно значение за Вас, като 
вашето собствено. С мнението на околните просто не трябва да се 
съобразявате. 

2. Вие имате право да не давате никакви обяснения, оправда-
ващи вашето поведение. Вие постъпвате правилно. 

3. Вие имате право сами да решите, отговаряте ли и в доколко 
за проблемите на другите хора. 

4. Вие имате право да променяте своите възгледи. Твърдите 
убеждения и принципи са признак на слабост, напротив, съвършено 
нормално е днес да хвалите това, което вчера сте ругали и обратното. 

5. Вие имате право да извършвате грешки и да отговаряте за 
тях. 

6. Вие имате право да кажете: «Аз не зная». 
7. Вие имате право да не зависите от добрата воля на другите 

хора. 
8. Вие имате право на нелогични решения. 
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9. Вие имате право да кажете: «Аз не те разбирам». 
Стремежът да разберете другия е напълно излишно и напразно 
усилие. 

10. Вие имате право да кажете: «Това не ме интересува». 

АСЕРТИВНИ ТЕХНИКИ. 
Как асертивно да постигнеш своето. Прилага се в случаите 

на обосновано изискване, на което човек има право по закон или 
друго предписание. Ясно и еднозначно се формулира и изразява поже-
ланието и независимо от мнението и действията на другите. Като пов-
редена грамофонна плоча се повтаря едно и също. Не се отклонява 
от темата, не се отбранява и доказва. Изразява се съгласие с всичко, 
което е второстепенно и непреклонно се настоява на своето. Демон-
стрира се спокойствие и, че резултатът е практически предрешен. 

Ако и за момент се демонстрира страх, моментално това 
предизвиква агресия или пасивно поведение. 

Изкуството да откажеш — да кажеш „не " без чувство за 
вина. Ако един човек не може да казва „не", другите много бързо ще 
го усетят и ще се възползват. Ще е принуден да прави неща само да 
не засегне другите. Техниката на отказа е аналогична на предходната. 
Ясно се казва „не, (благодаря)", „не искам". Не се обясняват доводите, 
не се правят извинения, поведението не е неуверено; не се напада 
другия с думи от рода на „как си позволяваш такова нещо?". Спокойно 
се повтаря „не", като асертивността може да е проста (без обяснения), 
или емпатическа (с разбиране на другия), но „не" си е „не". 

Изкуството да п о м о л и ш дру гия за любезност . Човек не 
трябва да чака другите да се досетят за неговите желания. Трябва 
да умее да помоли, да поиска нещо, без да изпитва чувство за вина. 
Формата трябва да е на молба, а не на заповед или укор. Вариантът 
на отказ трябва да се обмисли по-рано; отказът не е повод за обида, 
лошо настроение или отмъщение. Молбата се изразява ясно и понят-
но, без човек да има вид на подтиснат неудачник, който няма надежда. 

Приемливият компромис е асертивната победа. Достигането 
на консенсус, стремежът и двете страни да достигнат целите си е 
една от главните цели на асертивното поведение. В повечето житейски 
ситуации са прави и двете страни. Човек трябва да умее да изслуша 
другата страна и да уважава обоснованите й желания. Много често 
има трети, изгоден и за двете страни път. Компромисът е стремеж за 
решение на проблема, а не за победа над противника на всяка цена. 

Реакция на критиката. Критика е най-ефективният начин за 
манипулация, тъй като предизвиква у другите чувство за вина. Крити-
ката се преживява субективно, често като атака, особено ако не е 
конкретна, а когато се чувства заплаха или нападение, човек се защи-
щава. Най-често спонтанната реакция на критиката е ответна агресия 
(активна реакция); друга - търсене на извинения, оправдания и обек-
тивни препятствия (пасивна реакция). 

Асертивният подход определя дали критиката е обоснована 
или не. Ако е обоснована, то човек трябва да се съгласи с критиката; 
следва извинение и насочване към поправяне на ситуацията - човеш-
ко е да се греши. Понякога човек може да се ядоса и да каже лоши 
неща поради емоционалното си състояние. Това е нормално и затова 
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не трябва да му се обръща внимание, а целта трябва да е решаване 
на проблема. 

При необоснована критика се реагира чрез „техниката на откри-
тите врати" - критикът се засилва да разбие със сила вратата, а тя е 
отворена... В посланието на другия се определя кое е реален факт и 
кое субективна, често емоционална оценка на ситуацията. Следва 
съгласие с всяка истина и нереагиране по никакъв начин на субектив-
ните оценки и мнения за нас. Нито се прави защита от нападението 
(агресия), нито се избягва (пасивност). По-нататък се задават въпроси 
и се изяснява кое в нашето поведение е толкова лошо и неприемливо 
за него. Много важно е човек да остава постоянно спокоен. 

Задаване на въпроси на другия. Развитие на „техниката на 
откритите врати". Задаване на въпроси на противника с цел да се 
узнае нещо и да се намери повод за критика на другия. 

АСЕРТИВНИ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРАКТИКИ. Асертивният 
дисциплинарен модел е цялостна училищна система, в основата на 
която са признанието, което получават и учителите и учениците, 
правата и задълженията. Един пример е Great Yarmouth High School. 
Това е цялостна училищна система, в основата на която са признани-
ето, което получават и учителите и учениците, правата и задължени-
ята. 

Учителите имат право на: (а). Създаване на съхраняваща 
обкръжаваща среда. (б). Очакване и получаване на релевантно учени-
ческо поведение, (в). Търсене на помощ от другите учители, админи-
страцията, родителите, други институции. 

Учителите са отговорни за: (а). Осигуряване на дейности, 
които имат подходящ характер, (б). Осигуряване на дейности, които 
са подходящи за ученическите способности и социалното им развитие, 
(в). Уважение на достойнството на учениците. 

Учениците имат право: (а). Да се чувстват в безопасност, (б). 
Да получат съответстващ образователен опит. (в). Да бъдат третирани 
по достоен, разумен и справедлив начин. 

Учениците са отговорни за: (а). Безопасната си работа, (б). 
Поведение, което не конфронтира с правата и свободите на другите 
ученици, (в). Поведение, което уважава достойнството на другите 
ученици и персонала на училището. 

Системата поощрява и възнаграждава: (а). Доброто поведе-
ние в класната стая, училището и извън него. (б). Посещението на 
уроците и точността. 

За да стане това, нашите ученици очакват: (а). Гарантирана 
съгласуваност и последователност между нашите думи и действия, 
(б). Съгласуваност и последователност между думите и действията 
на различните членове на персонала, (в). Приложение на процедури 
във вид, който поддържа достойнството на учениците и персонала. 

Друг пример е от едно публикация на Shirley Kavanagh, която 
експериментира няколко години система за асертивна дисциплина. 
Съществени компоненти [203] : 

Ясни правила, управляващи поведението в клас. 
Прости методи за регистрация на поведението в клас. 
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Регулярна обратна връзка, за да се формират наставници 
(тутори). 

Възможности за насочване към поведенчески цели. 
Система за отстраняване на най-подривните ученици от 

класната стая. 
Събиране на детайлни данни за поведението, за да може да 

се уведомят при необходимост родителите, администраторите и др. 
Във всяка класна стая има списък от 5 правила на стената. 
1. Пазете тишина и работете спокойно. Говорете тихо, когато е 

разрешено. 
2. Дайте възможност на другите да си свършат работата. Не 

пречете. 
3. Стойте на мястото си, ако не ви е дадено разрешение да го 

напуснете. 
4. Говорете с уважение за всички в училището. Не ругайте, не 

се обръщайте с прякори и прозвища към децата и възрастните. 
5. Пазете класната стая чиста, подредена и пазете обзавежда-

нето здраво. 
Във всяка класна стая има лист за отчет на поведението. В 

него срещу всяко име на дете от класа се отбелязва броят на наруше-
нията: (1). Говори (2). Пречи (3). Става от мястото си (4). Грубост, 
невъзпитаност (5). Руши, мърси (6). Закъснява (7). Няма екипировка 
(8). Не е с униформа (9). Излишни бижута (10). Няма домашна работа 
(11). Не работи в час (12). Дъвчи дъвка. 

7.3.2. ДИСЦИПЛИНА И САМОДИСЦИПЛИНА 

СЪЩНОСТ. Теорията е създадена през 80-90-те години на XX 
век от Robert DeBruyn & Jack Larson. Те определят дисциплината като 
«Регулиране на недопустимото към приемливо поведение съгласно 
нашите индивидуални стандарти." 

Ефективната дисциплинарна програма трябва: (1). Да води до 
самодисциплина. Отначало самодисциплината трябва да се тренира. 
Освен, че трябва да се покаже "лошото" поведение, трябва да се 
тренира и "доброто". Критиката и наказанието няма да накарат детето 
да се промени, ако то не е наясно каква трябва да е тази промяна. 
(2). Учениците трябва да познават стандартите за поведение. Стандар-
тите са много индивидуални - на всеки учител и се менят с времето, 
от клас в клас. (3). Регулирането на поведението трябва да съответ-
ства на обстоятелствата и контекста (средата). [156] 

ТРИ ПРОМЕНЛИВИ НА ДИСЦИПЛИНАРНИЯ ПРОБЛЕМ. Това 
са: (а). Учителят: най-честата и първа грешка е, че се мисли, че един-
ственият виновник е ученикът. Учителят много често също се нуждае 
от регулиране и корекция. Учителите с най-много дисциплинарни 
проблеми са тези, които не могат да се самоуправляват, (б). Проблем-
ният ученик, (в). Останалата част от класа. 
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ДИСЦИПЛИНАРНИ ОТНОШЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ. 
(1). Ученик - себе си. Ключ към разбирането на учениците е 

да се види как те се виждат и разбират. 
(2). У ч е н и к - у ч и т е л . Всички ученици искат да успеят. Учителят 

често претърпява неуспех, като игнорира въпросите им, пропуска не-
успехите им или класифицира проблемите им като незначителни. Чо-
век се нуждае от три неща, за да е успешен: да чувства успеха; да 
вижда, че другите виждат неговия успех; да има действителни дости-
жения. 

(3). У ч е н и к - у ч е н и к . Детето, което има неприятности със 
съучениците си винаги създава дисциплинарни проблеми в клас. 

(4). Ученик - учебен процес. Много често учителят мисли за 
обучението, а не за хората. За някои ученици стандартите за обучение 
са недостижими. Това се отнася за отделни предмети или теми. 

ГЛАВНИ ПРИЧИНИ ЗА ЛОШО ПОВЕДЕНИЕ. 
(1). Внимание. Повечето ученици получават достатъчно внима-

ние от страна на учителя и съучениците си. За някои, обаче, лошото 
поведение е единственият път за получаване на внимание. Това се 
най-често изказващите се без разрешение, закъсняващите, шумните. 

(2). Власт. Всички хора имат потребност от власт. Учениците 
изразяват тази потребност чрез открито инакомислие, отказ да се 
следват правила или като спорят. Ако те непрекъснато се чувстват 
победени, то лошото поведение е изход от ситуацията. 

(3). Отмъщение. Чувството за загуба в отношенията с учителя 
може да доведе някои ученици до желание за отмъщение на учителя 
или съучениците. Лошото поведение е начин за това. 

(4). Самоувереност. Учениците с ниска самоувереност често 
отдават причината за своите неуспехи на учителя. 

СЕДЕМ ПЪРВИЧНИ ЧОВЕШКИ ПОТРЕБНОСТИ. Има седем 
първични човешки потребности, които трябва да са задоволени преди 
ученикът да е активен, самодисципилниран, за да може да учи и да 
си сътрудничи с другите, да е почтителен и да може да се стреми към 
достижението на академични цели. 

1. Глад. Много деца гладуват в училище не само защото са 
бедни, но и въпреки, че имат пари, не успяват да закусят в междуча-
сията по различни причини. Някои пазят диета и отслабват. Има из-
следвания, които показват, че бумът на лошо поведение е около 10 
ч. сутринта - раздразнителност, гняв. 

2. Жажда. Същия ефект. Може да е причинена от ядене на 
солено, диабет, наркотици. 

3. Сексуалност. Училището е поле на контакт и сблъсък на 
половете. В училище освен отношенията на децата има и ниво на 
отношения с учителите. Физическото развитие, красотата и пр. са 
източника на силни чувства. 

4. Въздух , пространство . За някои деца може да е силен 
дразнител - астма, кпаустрофобия. 

5. Отдих, почивка, сън. Умората води до раздразнителност, 
преумората - още повече. Междучасията са много важни. 
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6. Избягване на болката (физическа и психическа). Хората 
се стремят всячески да избягнат болката. За някои деца лошото 
поведение е изход - избягване на болката от поражението (неуспеха). 

7. Ходене по нужда. Някои деца избягват тоалетната - поради 
страх, срам, неудобство, деликатност... особено момичетата. 

ОСЕМ ВТОРИЧНИ Ч О В Е Ш К И ПОТРЕБНОСТИ. Има осем 
вторични потребности, които са силен мотиватор на ученическото 
поведение. Те са свързани с Аз-концепцията и варират при хората. 
Често неуспехът да се изгради обучението към тях е в основата на 
неефективността. 

1. Стадност. Потребност от свързаност с групата, да не си 
самотен, да работиш заедно с другите, да избягваш самотата, да имаш 
приятели, да получават помощ. 

2. Агресия. Потребност от себеутвърждаване, от победи, да 
се чува думата им. 

3. Присъединение (афилиация). Потребност от дружествени 
отношения, да си близо до «боса", да обичаш другите, да работиш в 
съюз, да имаш собственост, да си сред равни. 

4. Любознателност . Потребност да знаеш, да подлагаш на 
съмнение, да търсиш, да получиш награди преследвайки знанието. 

5. Достижение. Потребност да преуспееш, да си признат, да 
прогресираш и растеш. 

6. Власт. Потребност да имаш възможност да действаш, да 
контролираш своя и чуждия живот, да имаш отговорност и сътруд-
ничество, да имаш права и привилегии. 

7. Статус. Потребност да си съществен, да те считат за "някой". 
8. Автономия. Потребност да се си началник, да се самоуправ-

ляваш, да правиш каквото си искаш, да си лидер. 

ДЕВЕТ МОТИВАТОРИ. Има девет основни мотиватори (човеш-
ки приоритети) - най-важните неща в живота. Те са основата на бизне-
са и търговията, а също и на процесите в класа. 

1. Личната изгода (печалба). Когато се опитвате да промените 
поведението на ученика, не забравяйте, че естествения му въпрос 
към Вас е: Защо трябва да го правя? Какъв интерес имам? Ако 
отговорът е отрицателен, никакви усилия от Ваша страна няма да 
имат ефект. 

2. Престиж. Учениците трябва да се чувстват важни и стойност-
ни. 

3. Удоволствие. Мотивиращата сила на забавата и играта е 
огромна, но за съжаление дисциплинирането не може да се прави 
само по този начин. Но не трябва и да се направи коригиращото 
поведение неприятно. 

4. Безопасност (сигурност). Учениците трябва да се чувстват 
безопасни с учителя, ако той иска да влияе на тяхното поведение. 

5. Удобство . Проблемът е, че учителят по-често мисли за 
своето, а не за удобството на учениците. 

6. Имитация. Желание да си като другите и да правиш това, 
което прави мнозинството, а не малцинството. Важното е да се помни, 
че по този начин учителят предлага модели и стандарти. 
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7. Избягване на страха. Всички хора имат страхове - рацио-
нални и ирационални. Лошото поведение също може да се дължи 
на страх, особено от провал и унижение в очите на съучениците си. 

8. Нов опит. Това е основният смисъл от обучението. Много 
дисциплинарни грешки се правят поради липса на опит. 

9. Любов . Това е единствената емоция, без която хората не 
могат да живеят. Детето трябва да усеща любовта и загрижеността 
на учителя. Това е основата на променящото се поведение, [lb.] 

СИСТЕМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. Систе-
мата е насочена към лошото поведение. Засилва се самодисципли-
ната, уважението на другите и самоуважението и индивидуалната и 
социална отговорност. Като цяло намалява напрежението в социал-
ните групи. 

Системата има три фази: (А). Обучение на нива на развитие, 
(В). Проверка за разбиране и (С). Направляване на изборите. Изборът 
е главното средство за преход от външен във вътрешен контрол. Избо-
рът упълномощава. 

ЧЕТИРИ СТЪПКИ НА ДИСЦИПЛИНАРНИЯ МОДЕЛ. Това са: 
(1). Идентификация на предназначеното за изменение поведение. 
(2). Влияние (ефект) - влияние на въпросното поведение на детето, 
другите деца, учителя, класната среда. Прилагането на мерки без 
това е безперспективно. (3). Действия. Дефиниране на причините 
за лошо поведение, първичните и вторични потребности и предложе-
ния за корекция. (4). Грешки. Проверка на решенията за възможни 
грешки, [lb.] 

7.3.3. ДИСЦИПЛИНА ЧРЕЗ ДОСТОЙНСТВО И НАДЕЖДА 

THE CURWIN-MENDLER MODEL. Теория за дисциплината чрез 
достойнство и надежда, основана на отговорност, сътрудничество, 
взаимно уважение и взаимно приемане на решения. Създадена е от 
Richard Curwin & Allen Mendler (1988-1999). Известна е по целия свят. 

По думите на авторите: " Дисциплина с достойнство ...учи 
учениците как да се държат отговорно. Неотменима част е от обучени-
ето, от живота на класа и училището. Всички ученици са приети, даже 
тези, които създават проблеми. Използват се ценности и последствия, 
а не награди и наказания." 

За разлика от традиционната дисциплина на послушанието, 
дисциплината от Curwin-Mendler тип се основава на ценности; осмис-
ляне на правилно и неправилно, а не на награди и наказания; фокуси-
ране на обучение и тренинг, а не на възпиране и разубеждаване; 
помага на всички ученици, а не само на учениците, които не се нуждаят 
от това; подходяща за всички ситуации а не само за безопасност; 
работи бавно, а не бързо. 

Системата позволява повече време да се отдели за обучение, 
развива самоуважение и поддръжка и инструменти за вземане на 
решения в живота. 
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ФИЛОСОФИЯ НА ПОДХОДА, (а), взаимодействието с учени-
ческото поведение е част от отговорността на учителя, (б). прибърза-
ните решения често водят до продължителни проблеми, (в), същест-
вено и необходимо е третирането на учениците с достойнство, (г). 
към учениците трябва да се подхожда индивидуално, (д). отговорност-
та е по-важна от послушанието, (е). Винаги да се прилагат последстви-
ята и учителят да е устойчив, ясен и последователен; (ж). да не се 
смущава ученикът пред неговите съученици, (з). да не се мисли в 
термините на победата (печалбата) и загубата и (и), професиона-
лизмът трябва да преобладава. 

ЦЕЛИ. (1). Развитие на умения за решаване на конфликти: 
ефективна комуникация; обезвреждане на потенциални конфликтни 
ситуации; намаляване на насилието. (2). Поддръжка на обучението: 
подготовка на децата за бъдещето; оценяване и защищаване на 
възможностите за обучение. (3). Тренировка на отговорно поведение: 
сърдечност; любов; уважение; грижа; приемане; възможност да бъдеш 
чут. (4). Ясно определени граници: по-малко пермисивност (ограниче-
ния); структуриране; правила; повече обучение, повече заетост; опре-
деляне на степента на възможност за самостоятелно приемане на 
решения и решаване на проблеми; замяна простите награди и наказа-
ния с ценности; демокрация; обучение на учениците да се учат от 
грешките си. 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ. Действа се по схемата: решение-пре-
венция-действие- решение... Стремежът е към дългосрочни пове-
денчески изменения. Задължително трябва да се работи по учени-
ческото поведение. Правилата трябва да имат смисъл. Учителят 
трябва да е модел на това, което очаква. Той винаги трябва да се 
отнася към учениците с уважение и да е справедлив. Отговорността 
е по-важна от послушанието. Не трябва да се правят неефективни 
неща. 

ПРАКТИЧЕСКИ РЪКОВОДНИ ПРАВИЛА. 
(1). Добрата практическа дисциплинарна техника трябва да се 

приема от всички ученици. 
(2). Ако вложите повече време в началото, ще спестите повече 

време в края. 
(3). Когато учениците се отдръпват от вас, отправяйте повече 

покани към тях. 
(4). Стабилизирайте и тренирайте. 
(5). Моделирайте ефективни начини за изразяване на гняв у 

учениците. 
(6). За да победите утре, отстъпете днес. 
(7). Никога не прилагайте като отрицателно последствие нещо, 

което детето всъщност харесва. 
(8). В крайна сметка, вие трябва да се изправите пред учени-

ците - няма кой друг да го направи вместо вас. 
(9). Когато дисциплинирате учениците, винаги обезпечете избо-

ри и лимити. 
(10). Не може да се измени поведението без да се поемат 

задължения. 
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7.3.4. СИСТЕМА "НИВО НА ЧЕСТТА" 

СЪЩНОСТ. Системата "Ниво на честта" (Honor Level System) 
е създадена през 80-те години на XX век в едно училище във Вашинг-
тон, а сега се прилага в повече от 90 000 училища в САЩ. Известна е 
като една от най-добрите дисциплинарни системи, "действена и 
стимулираща", комбинация от асертивна и съпричастна (Assertive -
Empathetic) дисциплина, основана на уважение към детето. [150] 

Понятието Honour се превежда като 1. чест; 2. почит, уважение; 
3. добро име, репутация, целомъдрие; 4. честност, благородство. 

ВИДОВЕ УЧЕНИЦИ. Ученическото развитие се проследява 
като преминаване през четири стадия. 

Първо ниво са учениците, които рядко попадатв дисциплинар-
ни затруднения (нямат нарушения през последните 14 календарни 
дни). Това са обикновено 70-80% от всички. За тях се предвиждат 
специални привилегии: публичност, повече свободно време, безплат-
ни билети за кино, напитки и пр. 

Второ ниво са учениците, които имат по 1-2 нарушения през 
последните 14 календарни дни. Това са обикновено 20-30%. За тях 
се предвиждат само някои от привилегиите, предоставени на учени-
ците от Първо ниво. 

Трето ниво са учениците, които имат по 3 или повече наруше-
ния през последните 14 календарни дни. Това са обикновено до 5%. 
За тях не се предвиждат привилегии. 

Четвърто ниво са учениците, които имат постоянни (ежеднев-
ни) нарушения. Това са обикновено също до 5%. За тях се предвиждат 
някои ограничения в участието в дейности - купони, филми и пр. 

Ежедневно се прави равносметка на поведението през послед-
ните 14 дни, като децата се уведомяват на кое ниво се намират. Мина-
лото (преди 14 дни) не влияе на оценката. Ако тя е по-ниска, указва 
се и срока на действие. 

ПРОГРЕСИВНИ ПОСЛЕДСТВИЯ. Тази дисциплинарна система 
не се основава само на поощрения. Тя не може да избегне налагането 
на отрицателни последствия (negative consequences), понятие, което 
е предпочитано и като форма, и като съдържание вместо наказание. 
Във всяко училище има такива форми: изпращане при директора, 
забележка до родителите, отстраняване от училище за един или 
повече дни. 

Системата "Ниво на честта" използва принципа за стадиалност 
на последствията. Всяко е по-съществено от предходното. Движе-
нието може да е и напред, и назад. 

Типови последствия: първо нарушение - задържане в училище 
15 мин. по обяд; второ нарушение - задържане в училище 30 мин. по 
обяд; трето нарушение - задържане в училище след края на 
занятията; четвърто нарушение - временно отстраняване от училище; 
пето нарушение - съботно училище. 6 нарушение - отстраняване от 
училище. 

234 



ВРЕМЕТО ЛЕКУВА. Това е един много съществен принцип на 
системата. 14 календарни дни се прилагат и в неучебно време -
ваканции, празници, отсъствия по болести пр. Детето може да започне 
на чисто от Първо ниво поне два пъти в годината. 

7.3.5. ДИСЦИПЛИНА И АВТОРИТАРНОСТ 

THE MCDANIEL'S MODEL .Thomas McDaniel счита, че модата 
в областта на ученическата дисциплина води до там, че се недооценя-
ват възможностите на един подход, който добре се познава от учите-
лите - авторитарният. Сега най-често се пише за хуманистични под-
ходи, против телесното наказавие, за логически последствия, за диску-
сии в клас, за отчитане на чувствата, за "аз-съобщения", за контракти. 
[220] 

Болшинството учители и училища, обаче са с авторитарна насо-
ч е н о с т - по потребности, традиция и определение. В същото време, 
авторитарността твърде често е стереотипизирана отрицателно. 
Терминът излъчва строгост и безчувственост. Такъв учител се вживява 
в своята позиция, която е източник на неограничена власт. За него 
ученикът е цел и обект, който трябва да се управлява и използва. 
Ученикът не може да има мнение различно от неговото и пр. Но такива 
характеристики се приписват на слаби и карикатурни учители и почти 
никога не се споменава, че може да има и добри и успешни учители, 
които са подобни. 

АВТОРИТАРНИЯТ УЧИТЕЛ. Той е този, който приема тради-
ционна властна роля, свързана с йерархическата структура на учили-
щето. Той счита, че обществото очаква, че учителите ще са зрели и 
отговорни лидери, ще предадат културното наследство, ще развият 
качества като уважение и дисциплинираност в младите. Авторитар-
ният учител разбира, че има стандарти на поведение и изпълнение, 
които трябва да бъдат предписани, ако учениците искат да извлекат 
изгода от обучението. Той знае, че организираното общество е зави-
симо от учениците, доколкото те познават закона, една от главните 
ценности на демократичното общество. 

Учителят от момента на подписването на своя работен договор 
става представител на обществената власт и има правото и задълже-
нието да управлява определени хора (ученици). Това е единствения 
начин, по който обществото може да функционира организирано. 

Авторитарният учител - лидер е компетентен дисциплиниращ 
агент. Той установява ясни правила и разумна структура. Само тогава 
може да се говори за демократизиране на образованието, за да може 
неговите ученици да станат отговорни граждани на обществото. 

Проблемът е в това, че ако повечето учители по необходимост 
са авторитарни, то да станат по-ефективни в мениджмънта на класа. 
В това отношение има няколко принципни положения. 
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ПРИНЦИП 1: ПРАВИЛАТА ТРЯБВА ДА САЯСНИ И УСТОЙЧИВИ. 
Те са средства, чрез които авторитарният учител съобщава пове-
денческите стандарти, той ги счита необходими за благосъстоянието 
на класа. Той трябва да определи недопустимите форми на пове-
дение и да ги забрани с правила за своите ученици. 

Правилата трябва да са конкретни, а не общи, от рода на "бъди 
добър...". Едно изследване на такова правило показва 23 определения 
на "добър" в един клас. 

Правилата трябва да са положителни, да казват какво трябва 
да се прави, а не какво не трябва да се прави. 

Правилата трябва да са предписани. Учителят трябва да де-
монстрира, че всяко нарушение на правилото ще доведе до неза-
бавно последствие. Последствието от своя страна трябва да е логи-
чески свързано с нарушението и да е по-скоро реабилитиращо, откол-
кото наказателно. 

ПРИНЦИП 2: УЧИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ДЕЙСТВАТ ИЗБЯГ-
ВАЙКИ СЪСТОЯНИЯ НА ГНЯВ. 

Действията трябва да са бързи и решителни. 
Учителят не трябва да вика, а трябва да говори тихо и твърдо, 

персонализирайки директивата. 
Учителят трябва да използва езика на тялото, за да демонстри-

ра своята власт. 

ПРИНЦИП 3: СТРУКТУРИРАЙТЕ УЧЕБНАТА И РАБОТНА СРЕ-
ДА (КЛАСНАТА СТАЯ) И УРОКА. Авторитарният учител знае, че уче-
ниците работят най-добре в структурирана среда. Установените 
практики и ред трябва да са ясни и последователни с понятни инструк-
ции и граници. 

Урокът трябва да започне със задачи за регулиране на 
поведението, за да се осигури ред още от самото начало. 

Учениците трябва да знаят целите и дейностите, планирани за 
деня. Няма смисъл урокът и целия учебен ден да имат структура и тя 
да се крие от учениците. Това ги кара да се чувстват по-безопасно. 

Обкръжаващата среда в класната стая трябва да е структури-
рана от учителя. 

7.4. ДИСЦИПЛИНАРЕН ПЛАН 

ПРЕВАНТИВНА И КОРЕКТИВНА ДИСЦИПЛИНА. Профилак-
тичната (превантивна) дисциплина включва всички положителни дей-
ствия, които се извършват спрямо потенциални дисциплинарни 
проблеми. 

Корективна дисциплина-всяко дисциплинарно действие, което 
учителят извършва когато се сблъсква с проблеми. [279] 

ПРЕВАНТИВЕН КОНТЕКСТ НА ДИСЦИПЛИНАТА. Ефективният 
мениджмънт на класа предполага три общи ориентации. 
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1. Структуриране на обкръжаващата среда. Препоръчва се 
масите да се подредят в кръг, а не в редове; разделяне на учениците, 
които са по-често нарушители; отстраняване на излишните предмети, 
за да не разсейват. 

2. Структуриране на урока и особено планиране на различни 
дейности за различните по сила ученици. 

3. Структуриране на поведението на учителя, така че да се 
предотвратят нарушенията чрез ясни, кратки и малобройни правила 
и йерархизирана система от положителни и отрицателни последствия 
за различни типове ученическо поведение. Това трябва да стане още 
в началото на контактите на учителя с учениците. [139] 

При превантивната дисциплина центърът е върху събирането 
на данни и създаване на окръжаваща среда, в която поведението 
може да се предскаже и управлява. Учителят трябва да включи меха-
низми за подкрепа, които да направляват изборите на учениците. 
Той трябва да изясни какво е необходимо за да се предотврати раз-
витието на проблемите и трябва да може да предотврати дисципли-
нарните проблеми и да затвърди желателното поведение и намали 
нежелателното или отрицателно поведение. 

КОМПОНЕНТИ НА ПРЕВАНТИВНАТА (ПРОФИЛАКТИЧНА) 
ДИСЦИПЛИНА. Следващите компоненти са разкрити в работите на 
Duke (1989); Lesley and Way son (1982); Short (1988); Smedley and 
l/l////ower(1981); Stallings and Mohlman (1981); Wayson (1982); Wayson 
and Lasley (1984): 

• Възприемане от целия персонал на училището задъл-
жението да се установи и поддържа съответно учени-
ческо поведение като съществено (необходимо) пред-
варително условие за обучението. Добре дисциплини-
раните училища имат тенденция за обща визия за важ-
ността на обучението и нетърпимостта към всички фак-
тори, които му пречат. 

• Ясни и всеобхватни правила. Правила, санкции и про-
цедури за учениците, ясно определени и известни на 
всички в училището. 

• Високи поведенчески очаквания. 
• Топъл училищен климат. 
• Видим, достъпен, благосклонен ръководител. 
• Делегиране на дисциплинарна власт на учителите. В 

добрите училища ръководителите се занимават само 
с най-тежките случаи. 

• Близки връзки с местните общности (родителска при-
частност). 

СТРУКТУРА НА ДИСЦИПЛИНАРНИЯ ПЛАН. Класната среда 
може или да увеличи, или да намали ефекта от усилията на учителя 
и учениците. Планът прави учениците по-уважителни към другите, 
по-отговорни за образованието си и по-ефективни в запазването на 
самообладание. 

Дисциплинарният план има за цел да подготви учителя за въз-
можни ситуации в класната стая, които могат да нарушат дисципли-
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ната. Ефективният такъв план включва най-често три части: правила, 
последствия и награди. 

Правилата трябва да очертават ясно очакванията към положи-
телното (одобрявано) ученическото поведение. Техният брой трябва 
да е относително малък - счита се, че 6-7 са вече много, да са всеоб-
хватни (за всички случаи и ученици), а не конкретни. Те трябва да са 
адекватни с училищните и да засягат само поведението, а не акаде-
мичните проблеми. Добре е да се обсъдят с учениците и да се форму-
лират от тях самите, така че да се обезпечи усещане за съпричастност. 

Последствията са свързани с неизпълнението на правилата. 
Връзката трябва да е логична (чупи-купи) и да се разясняват паралел-
но с правилата. Целта на всяко последствие трябва да е да помогне 
на учениците да развиват самодисциплина. Не трябва да се смесват 
последствията на неизпълнението на правилата за поведение и за 
академични неизпълнения (напр. неподготвена домашна работа). Пос-
ледствията трябва да са незабавни и да не провокират обратна реак-
ция, правейки нарушителя герой в очите на другите. 

Наградата е най-важният аспект на дисциплината , 
потвърждаващ доброто ученическо поведение. Тя може да има много 
форми - комплимент, усмивка, специална привилегия, похвала пред 
другите ученици и родителите и пр. Зависи от учителското отношение 
към наградите, възрастта и нивото на зрелост на учениците. 
Наградата трябва да съответства на поведението, да мотивира и 
създава положителна атмосфера. 

Дисциплинарният план трябва да е достояние за учениците, 
училищните администратори (поддръжка) и родителите. Особено 
важна е връзката с родителите. Практикува се подпис от родителя на 
плана и незабавно информиране при необходимост. [125] 

ПРИМЕР ЗА ДИСЦИПЛИНАРЕН ПЛАН. По-долу е даден един 
пример за план от William Bauer [lb.] 

ПРАВИЛА: (1). Носи си всичко необходимо -тетрадки, химикал-
ки, униформа и пр. всеки ден. (2). Бъди готов за урока не-повече от 
три минути след звънеца. (3). Изказвай се само след като си вдигнал 
ръка и си посочен от учителя. (4). Уважавай съучениците си. (5). Не 
влизай в стаята с дъвка, бомбони, храни, напитки. 

ПОСЛЕДСТВИЯ: 
(Първо нарушение) - устно напомняне за правилата. 
(Второ нарушение) - устно предупреждение и записване на 

неговото име на дисциплинарната дъска. 
(Трето нарушение) - ученикът остава 1 минута след часовете 

и обсъжда проблемите си с учителя. 
(Четвърто нарушение) - 30-минутна беседа с учителя след 

часовете и уведомяване на родителите. 
(Пето нарушение) - ученикът се изолира в края на класната 

стая. 
(Хронически и сериозни нарушения) - изпращане в офиса на 

директора. 
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НАГРАДИ: 
(1). Ежедневна положителна обратна връзка с учителя. 
(2). Звание "Най-добър през седмицата". 
(3). Похвала по телефона на родителите. 

Аз прочетох и обсъдих този дисциплинарен план с моето 
дете: 

СИСТЕМА НА CHARLES. По-долу са дадени принципите на 
съставяне на план за мениджмънт на дисциплината на D. Wiggins по 
системата на C.W. Charles изложена в неговата книга „Основания на 
дисциплината в класа (Building Classroom Discipline)" [146] 

МЕНИДЖМЪНТ НА ПРЕВАНТИВНАТА (ПРОФИЛАКТИЧНА) 
ДИСЦИПЛИНА. 

Първи принцип: Оценете, разяснете и съобщете на учени-
ците потребностите, правата и очакванията на учителя и учени-
ците. Те трябва да бъдат открито обсъдени още първия ден и перио-
дично да се разглеждат като профилактична мярка. 

Ученически потребности/права/очаквания: основните им пот-
ребности са преживяване (оцеляване), принадлежност, власт, забава 
и свобода; те имат право да учат без да пречат на другите; те очакват 
че учителят ще им помогне за това, като регулира (ограничава) лошото 
поведение на нарушителите. 

Учителски потребности/права/очаквания: учителят се нуждае 
от пълното внимание на всеки ученик; той има право да установи 
оптимална учебна среда; той може да очаква поведение, което е гра-
дивно и оптимален ученически ръст. 

Очаквания към ученика: да идва в училище подготвен, да може 
да работи с учебните материали, да има готовност да се учи, да се 
отнася с уважение към учителя и другите ученици, както и ако е напра-
вил нарушение, да приеме последиците от него. 

Очаквания към учителя: да преподава интересно, така, че да 
удовлетворява потребностите на учениците, уроците да са стимули-
ращи и полезни, винаги да изисква учениците да са по-добри, откол-
кото действително са. Също така, да прилага методи на обучение, 
които да мотивират учениците за участие. 

Втори принцип: Създайте топъл климат в класната стая. Клас-
ната стая трябва да е място, където ученикът се чувства добре дошъл 
и у дома. Учениците трябва да се чувстват в безопасност и приети, 
така, че да не се срещат насмешки и сарказъм. Взаимното уважение 
и Златното правило на поведение (не прави на другия това, което 
не искаш да ти правят на теб) е ключ за поддържане на този 
климат. 

Физическа обкръжаваща среда: класната стая трябва да е 
чиста и приятно украсена с ученически работи и в същото време да е 
освободена от отвличащи стимули. Масите и столовете трябва да 
дават възможност както за съвместна работа, така и за свободно 
движение на учителя и учениците. 
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Отношение към учениците: всеки ученик заслужава към него 
да се обръщат с достойнство и уважение. На учениците трябва да се 
отделя толкова индивидуално внимание, колкото е възможно. 

Духовна среда: ентусиазъм на учителя, ниво на грижа и безпо-
койство за учениците, причастност на класа - определят нивото на 
близост. 

Трети принцип: Развийте набор от демократични правила 
и последствия. Учителите и учениците трябва да създадат дисципли-
нарни правила с ясни и ефективни последствия. Правилата трябва 
да бъдат съгласувани и разбираеми за всеки в класа. Трябва да е 
ясно, че когато правилата са нарушени, последствията ще се прилагат 
справедливо и последователно. 

Съвместно развийте правила, основани на очаквания и потреб-
ности. Идеалният списък е кратък и отразява концепцията за взаимно 
уважение и лична отговорност. 

Обсъдете логически последствия: резултати, които следват 
някакво поведение. Те са изяснени предварително и се съгласувани 
с учениците. Предполага се, че разбирайки последиците от лошото 
си поведение, учениците ще правят по-правилни избори. Важното е 
да се вижда ясно връзката между поведение и последствия. 

Направете правилата и последствията видими за всички и да 
са постоянно пред тях. Това действа възпиращо за учениците. 

Четвърти принцип: Наложете рутина в ежедневието, но ос-
танете гъвкави. Учениците често се държат лошо, тъй като не знаят 
точно какво трябва да правят и кога. Учителите могат да избегнат 
тази дилема като установят рутинна практика и процедури, позволя-
ващи започването и завършването на работата да става бързо. 

Всяка минута е важна: като част от ефективна практика, най-
добре е за учениците, ако започват работа веднага след звънеца. 

Урочен план: всеки урок е за всички ученици - трябва да имат 
време за участие. Да се предвиди известно запасно време за непред-
видени въпроси. Да се стимулират всички за участие. 

Осигуряване на помощ: учителят трябва да подпомогне всички 
нуждаещи се ученици, във всяка област. Това изисква познаване на 
нуждите на всеки. 

Реструктурирайте или променяйте: планът на урока може 
да излезе извън контрола на учителя. Действията на класа трябва да 
бъдат преструктурирани, за да съответстват на променените обстоя-
телства. Това трябва да се прави изобретателно и гъвкаво, за да се 
направи ситуацията изгодна за всички. 

Пети принцип: Направете обучението по-привлекателно и 
забавно за учениците. Училището съществува заради учениците, а 
не за учителите. Учителят трябва да полага много усилия, за да на-
прави обучението приятно и интересно. Резултатът е активно зает 
ученик. 

Оригинални стимули: учениците реагират добре на 
оригинални стимули. Те правят обучението привлекателно и 
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предизвикват допълнителни усилия. Стимулът трябва едновременно 
да активира учениците и да е ценен от гледна точка на образованието. 

Активно въвличане на учениците (съпричастност): учителят 
може да направи обучението по-привлекателно, ако преподава после-
дователно, ясно и разбираемо. В хода на урока да има спокоен преход 
от една в друга дейност. 

Разнообразни уроци: учителите трябва да променят вариантите 
на работа в уроците. 

Фокусиране върху ученическите потребности: темите на уро-
ците трябва да се релевантни на ученическите потребности, доколкото 
е възможно. Обучението трябва да е съобразено с познавателните 
стилове на учениците. Учителят трябва да помогне на учениците да 
си поставят собствени учебни цели, които са реални, достижими и 
източник на гордост. Учебните дейности трябва да носят удоволствие 
на учениците. 

МЕНИДЖМЪНТ НА ПОДДЪРЖАЩАТА И КОРЕКТИВНА ДИС-
ЦИПЛИНА 

Шести принцип: Реагирайте на нарушенията своевременно, 
последователно и с уважение. Лошото поведение пречи на ефектив-
ността на учителя. Загубеното време би могло да се посвети на обу-
чение. Затова реакцията трябва да е бърза и логически последова-
телна. 

Невербална комуникация: езика на тялото, лицеизраза, жесто-
вете, зрителният контакт и физическата близост все може да бъде 
ефективен за провокиране на самоконтрола на учениците. Важно е 
да се установи кога може да се парира развитието на лошото поведе-
ние преди да се е задълбочило чрез невербални средства. ("Адек-
ватност"). 

Напомнения и молби: много често устното напомняне на прави-
лата за поведение и последствията от тях е всичко, което е необхо-
димо, за да се прекъсне ученическото лошо поведение. 

Пренасочване на поведението: след акта на лошо поведение, 
учителят може да го спре и да предложи приемливо алтернативно 
действие. 

Работа с търсещите признание ученици', ако учителят игно-
рира ученика, търсещ внимание, лошото поведение обикновено еска-
лира до ниво, което не може да се игнорира. По-добре е да се откликне 
на ученическото внимание рано. Това поощрява учениците да търсят 
вътрешни подбуди, вместо зависимост от вниманието на учителя. 

Избегнете борбата за власт: много важно е учителят да не 
участва в борбата за власт с учениците. По-добре е да се пренасочи 
поведението на борещия се за власт ученик, като му се предложи 
някаква отговорна позиция или участие при вземане на решения. 

Визирайте поведението, а не характера на ученика: учителят 
има властта да подкрепя или руши ученическата аз-концепция и пер-
сонални отношения. Добрата комуникация дава възможност на 
ученика да реши явява ли се неговото поведение съответно и последо-
вателно с това, което очаква от себе си. 

Предизвикайте последствия: за да са ефективни, последстви-
ята трябва да се прилагат последователно и логично. Те никога не 
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трябва да са вредни физически или психологически за учениците. 
Когато настъпят, ученикът трябва да е наясно, че той ги е предизвикал 
с лошото си поведение. 

Предотвратете ескалацията: понякога учениците не желаят 
да слушат учителя. В този момент учителят трябва да се намеси, за 
да предотврати ескалацията на лошото поведение като конфиденци-
ално и рационално обсъдят поведенческите проблеми. Секретността 
увеличава възможностите за конструктивно обсъждане. Конфронта-
цията с ученика би показала учителя като слаб пред класа. 

Седми принцип: Когато всички други методи претърпят не-
успех, с уважение отстранете ученика от класа. Продължителното 
лошо поведение не трябва да се допуска. То е вредно за целите на 
обучението, а именно, всички ученици да са активни и ефективни. 
Затова такива нарушители трябва с уважение, но твърдо да се от-
странят от класа. 

Правило за непослушанието: "Ако ученикът не приема послед-
ствията от своето нарушение, то не му се позволява да остане в класа, 
докато последствието не бъде прието." Това правило трябва да се 
установи още от първия ден и да се съгласува с администрацията. 

Разговор "очи в очи": учителят може да помоли за разговор 
"очи в очи" с ученика и да обсъди с него проблема. При по-сериозни 
въпроси разговорът може да се проведе с родителя или с детето и 
родителя. 

Поведенчески план: това е план за ученика, който не спазва 
обичайната дисциплина. Може да се напише във формата на контракт 
и трябва да включва очаквани поведения, позитивни и негативни пос-
ледствия. Планът не бива да засяга повече от 1-2 поведенчески 
проблема едновременно и трябва да включва последствия, които са 
различни от предварително установените за целия клас. 

7.5. ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОБЛЕМИ. Изследването на G. & D. Gott-
fredson (1989) в повече от 600 американски училища води до извода, 
че има някои характеристики на училището, които са свързани с дис-
циплинарни проблеми: 

Правилата са били неясни или се възприемат като незаконни 
или като противоречиви и непоследователни. 

Учениците не вярват в правилата. 
Учителите и администраторите не знаят за правилата (не ги 

спазват) и не предприемат адекватни отговори ученическото поведе-
ние. 

Сътрудничеството на администрация и учители е слабо или 
администрацията бездейства. 

Учителите имат тенденция да отмъщават и да наказват. 
Лошото поведение се игнорира. 

242 



Училищата са много големи и не им достигат ресурси за управ-
ление. В малките училища се поддържа по-здрава дисциплина с по-
малко усилия. [178] 

ФАКТОРИ ЗА ДИСЦИПЛИНАРНИТЕ ПРОБЛЕМИ. 
Паузи в урока (лошо планиране, част от техниката не работи и 

ДР) 
Неясни инструкции (учениците не знаят какво да правят, не 

започват, вниманието им не е съсредоточено) 
Възбудени ученици идват от междучасие в шумно настроение. 
Недостатъчно внимание на учителя, разсейване, натрапчиви 

мисли за друго. 
Дълги обяснения на един ученик, другите не работят. 
Работата е твърде лека или твърде стимулираща (учениците 

се отказват или разсейват). 

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ. Соци-
алната награда, от типа на усмивка, похвала и комплимент е извън-
редно ефективна за увеличаване на желателното поведение. 

Учениците, които не обичат училището, имат слаби академични 
достижения и ограничено разбиране за кариерно развитие, е по-
вероятно да са нарушители. Препоръчва се да се работи за засилване 
на академичните достижения на слабите ученици, но това трябва да 
се съпровожда с увеличение на социалната причастност (въвличане) 
на учениците към училището. 

Дисциплинарните проблеми ще бъдат намалени, ако учениците 
намират училището за приятно интересно. 

В някои училища се разработват програми за развитие у учени-
ците на ценни социални навици, които гарантират успех в училището 
и в живота - връщане в клас, тренинг на алтернативно поведение и 
пр. 

РОЛЯ НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ. Те са лидери 
в училищната дисциплина най-вече с личния си пример (модели). 
Идеалният ръководител трябва да създаде съгласие първо сред учи-
телите относно правилата за поведение в училището, [lb.] 

ДИСЦИПЛИНИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛНИТЕ КЛАСО-
ВЕ. Необходимо е много инструкции и практики в правилата на пове-
дение в клас и процедурите. Според Brophy (1976) "... ефективното 
управление ... по-скоро е учебно, отколкото дисциплинарно мероприя-
тие. Ефективните мениджъри социализират учениците към ученичес-
ката роля чрез обучение и моделиране. Важното е тези учители да 
са последователни в ясно формулиране на изисквания и контрол, но 
най-важното е учениците първо да знаят какво да правят." 

Малките деца имат тенденция да възприемат всички наказания 
като незаслужени и несправедливи. 

ДИСЦИПЛИНИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ СРЕДНИТЕ И ГОРНИ-
ТЕ КЛАСОВЕ. Brophy {1983) И Doyle (1989) отбелязват, че най-добрите 
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резултати са получени чрез напомняне на учениците за правилата и 
процедурите в училище и клас и контрола над тях. 

Големите ученици имат тенденция да възприемат наказанията 
като заслужени и справедливи, ако "отговарят на престъплението". 

ДИСЦИПЛИНИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПО-НИСКИ СОЦИО-
ИКОНОМИЧЕСКИ СТРАТИ. Те понякога се нуждаят от по-детайлни 
инструкции относно правилата за поведение в клас и процедурите, 
отколкото другите ученици (Sanford, Evertson, 1981). 

ПОДХОДИ ПРИ РЕШАВАНЕТО НА ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОБ-
ЛЕМИ. Дисциплинарните проблеми се решават по различен начин. 

Акронимът LEAST описва подход за намаляване на рушител-
ното поведение на учениците и максимализиране на учебното време. 
Той включва четири избора, които позволяват на учителя да подхожда 
към различни ситуации в класа и един задължителен компонент: 

L - само когато човек е сам, няма дисциплинарни проблеми. 
Е - прекратете индиректно действието, когато поведението на 

учениците го разрушава. 
А - стремете се към повече информация и комуникация. 
S - разяснете последиците, когато се случи разрушение и-или 

вреда. 
Т - когато оценявате и укрепвате поведението, стимулирайте 

ученическия прогрес. 

Някои други подходи: 
Правилата и последствията при нарушаването им трябва да 

са ясно съобщени на всички - училищни събрания, вестници, бюле-
тини. 

Периодично припомняне на правилата, особено след вакан-
ции. 

Дисциплинарната политика трябва да се различава: при незна-
чителните нарушения може да се оперира по-гъвкаво, в зависимост 
от обстоятелствата, в същото време сериозните нарушения трябва 
да се наказват строго по правилата. Фактическото престъпно поведе-
ние може да се отнесе към полицията. 

Сътрудничете си с лошо постъпващите ученици за подписва-
нето на контракти, за да стимулирате поведенческите изменения. 

Търсете помощта на родителите за да увеличите ефективността 
на училищните дисциплинарни дейности. 

В училища, в които има сериозни дисциплинарни проблеми и 
отрицателен климат, трябва да се приложи организационен развиващ 
подход. 

Намествайте се бързо. Не позволявайте поведение, което нару-
шава училищните или класните правила да не е възпрепятствано. 

Подпомагайте ученици с проблеми в поведението да развиват 
умения за самоконтрол; да правят анализ на собственото си поведе-
ние, да се самоподкрепят. 

Подпомагайте ученици с проблеми в поведението да развиват 
просоциални навици - само-разбиране, сътрудничество и взаимопо-
мощ. 
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Използвайте възможностите на туторите-връстници. 
Прилагайте наказания, които са разумни и съответстват на из-

вършеното нарушение на правилата; осигурете поддръжка, за да по-
могнете на учениците да подобрят поведението си. 

Използвайте съвети и препоръки при проблемните ученици. 
В един по-конкретен план се посочват и други типични проблеми 

и решения. 
Ученик започва да говори и шуми. Започнете да изпитвате уче-

ника, който започва да говори или шуми; приближете се към него; 
фиксирайте го с очи; разместете учениците, които говорят. 

Учениците говорят и никой не слуша. Опитайте да не повиша-
вате глас; чукнете по масата; накарайте учениците групово да броят 
до 10. 

Ученик преднамерено отказва да прави това, което му нареж-
дате. Променете задачата; обяснете, че всяка работа, не завършена 
в клас остава за домашна работа; отстранете ученика от часа. 

Ученик започва да крещи към Вас. Запазете спокойствие. Изча-
кайте детето да се успокои. Дайте задача на другите ученици и изви-
кайте нарушителя на страна за тих разговор. 

7.6. ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРАВИЛА 

В специализираната литература се срещат редица правила за 
дисциплиниране на учениците [115; 125 и др.] 

НИВО УЧИЛИЩНА АДМИНИСТРАЦИЯ. Увеличете вашата дос-
тъпност и официална и неофициална причастност към ежедневния 
училищен живот, увеличете личните си взаимодействия с учениците. 
Поощрете учителите да решават всички дисциплинарни проблеми, 
подкрепяйте техните решения. Работете за подобряване на уменията 
на учителите като мениджъри на дисциплината. Подобрявайте квали-
фикацията им. 

УЧИЛИЩНО НИВО. Ангажирайте училището, родителите и 
местната общност за установяване и поддържане на съответстващо 
ученически поведение в училище и извън него. Установете и обявете 
своите високи очаквания за ученическото поведение. Още от първия 
ден установете ясни поведенчески правила и процедури и ги напра-
вете известни на всички, включително на родителите и местната 
общност. Опознавайте учениците като личности. Защищавайте техните 
интереси. Работете за да подобрите комуникацията и въвличането 
на родителите и обществеността в обучението, извънучебните дей-
ности и управлението. Бъдете готови да коригирате дисциплинар-
ните си планове според уникалната училищна ситуация. 
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КЛАСНО НИВО. Имайте високи положителни очаквания към 
учениците. Това е първата стъпка в мениджмънта на добрата дисцип-
лина. Такива учители получават уважение и сътрудничество. 

Направете неявното явно. Много проблеми възникват когато 
очакванията на учителя относно поведението на учениците не са 
явно заявени. 

Награда, да - наказание, не! Наказанието е фактор, който вина-
ги създава дисциплинарни проблеми. Наградата привлича вниманието 
към доброто поведение, предлага модели за всички ученици и създава 
чувство за увереност у учениците. 

Ако се наложи наказание, то трябва да съответства на мащаба 
на нарушението, за да е ефективно. Наказанието трябва да не е въз-
мездие, а да препятства ново нарушение. В много случаи по-добър 
вариант е принципът на естествените последствия, които не са наказа-
ние. 

Използвайте ефекта на привилегиите. Много ефективна форма 
на наказание е премахването на някои привилегии. Това е моделът 
на обществените наказания - отнемане на привилегии и свободи. В 
клас може да има широка мрежа от привилегии, които при необходи-
мост може да се премахват за някои деца. 

Последователността е най-важният принцип. Изискване, пра-
вила, наказание - това е логическата връзка, която ако се наруши, 
се губи доверието в учителя. 

Добре да се опознае всеки ученик. Наказанието за един може 
да е удоволствие за друг. 

Общни правила, лично дисциплиниране. Правилата трябва да 
са разгласени на всички ученици, но дисциплината е по-ефективна, 
ако управлението е конфиденциално. Учителите губят от властта си, 
ако излишно прилагат публични дисциплинарни вмешателства. 
Същевременно не е реалистично всички вмешателства да са лични. 

Подчертайте правилото а, не проблема. 
Избягвайте дисциплинирането с глас - повишаване на тона. 
По-добре е положително, отколкото отрицателно. Увереният 

учител прилага около четири пъти повече положителни последствия 
от отрицателните. Последните никога не са ефективни с всички учени-
ци във всички ситуации. 

Съсредоточете се върху определено поведение, а не върху 
всичко. Обикновено важните дисциплинарни проблеми не са повече 
от 1-2. 

Контрол чрез движение в класната стая и физическа близост с 
учениците (круиз-контрол). 

Индивидуален подход към учениците. 
Променете системата си за подкрепления. Тя бързо се износ-

ва - на 2-4 месеца трябва да се преразглежда. 
Сигнализиране - учителят вдига ръка за да напомни визуално 

на учениците да престанат да говорят и да слушат. Особено ефективно 
е при малки ученици. 

Вежливо и с уважение обръщение към учениците. Запомняне 
и използване на имената на учениците. 

Използване влиянието на ученическите лидери. 
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Укрепване на положителното поведение - утвърждаване на 
"добрите" ученици. 

Строг израз на лицето ("Учителят гледа!"). 
Близост до учениците - по-малко вероятно е да се правят нару-

шения в присъствието на учителя. 
Критикува се поведението, а не човека. 
Запазване на спокойствие, хладнокръвие, присъствие надуха. 
Никога да не се влиза в конфронтация с ученик пред целия 

клас. 
Никога не заплашвайте учениците с последствия, които не мо-

жете или няма да изпълните. 
Отвреме-навреме сменяйте местата на учениците в класната 

стая. 
Бъдете устойчиви, справедливи и последователни. 
Установете и обявете своите високи очаквания за ученическото 

поведение. 
Установете ясни правила и процедури и инструктирайте учени-

ците как да ги изпълняват. На децата от началните класове и с нисък 
социоикономически статус, в частност осигурете много инструкции, 
практики и напомняния. 

Ясно обяснете на учениците последствията от лошото им пове-
дение. 

Прилагайте правилата за поведение в клас бързо, последова-
телно и справедливо от първия учебен ден. 

Работете за развитие на самодисциплина у учениците, обуча-
вайте ги в самоконтрол. 

Поддържайте оптимален темп на обучение и правете плавни 
преходи между действията. 

Наблюдавайте и контролирайте действията в клас и давайте 
обратна връзка на учениците и подкрепа на тяхното поведение. 

Дайте възможност на учениците (особено с поведенчески проб-
леми) да изпитат успех в обучението и социалното поведение. 

Идентифицирайте тези ученици, които изпитват недостиг от 
усещане за личностна ефективност и работете, за да им помогнете 
да достигнат вътрешен локус контрол (самоуправление). 

Използвайте възможностите на кооперативното (групово) обу-
чение. 

Използвайте хумор, когато е подходящо, за да стимулирате 
ученическите интереси или да намалите напрежението в клас. 

Отстранете отвличащите материали (спортно оборудване, худо-
жествени изделия и т.н.) от урока. 

Доброто взаимно опознаване засилва доверието. Учителят 
трябва да задоволи любопитството на децата относно своята личност, 
семейство, разбирания. 

Позитивна дисциплина. Правилата за поведение да се форму-
лират позитивно, а не негативно - напр. вместо "в клас не се дъвчи 
дъвка" - "дъвка се дъвчи в къщи". 

Нарушаващият ученик не трябва да става център на внимание. 
Дружелюбна обкръжаваща среда. Класната стая трябва да е 

топло радостно място - картини, цвят, климат. В такава атмосфера и 
нарушенията са по-редки. 
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7.7. ДИСЦИПЛИНАРНИ ТЕХНИКИ 

В различни публикации [139; 150; 220] се описват множество 
техники за дисциплиниране на учениците и за модификация на пове-
дението. 

ПЛАНИРАНО ИГНОРИРАНЕ. Систематично се игнорира не-
съответстващото ученическо поведение. Този метод е най-ефективен 
в случаите, когато детето провокира учителя да му окаже повече вни-
мание. Съчетава се с поощрение на "правилното" поведение. Риско-
вият момент е в ирадиацията на игнорирането и към други ситуации. 

ПОХВАЛА НА ОБКРЪЖЕНИЕТО. Прилага се към ученици, кои-
то изпитват прекалено силна потребност от внимание и власт. Пред-
ставлява систематично игнориране на детето, което прави нарушения 
при похвали и прояви на внимание към други ученици, които са от 
приятелския му кръг. По-ефективен подход е при по-малки деца. 

ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЗБОР НА УЧЕНИЦИТЕ. Ефективна техника 
при всички ученици. Отнася се за отделни елементи на урока. Създава 
чувство за власт и независимост. При прекаляване става неефективна, 
тъй като нарушава планове и води до загуба на време. В края на 
урока действа мобилизиращо: колкото по-лоша е дисциплината, тол-
кова по-малко време има за това. 

УЧЕНИЧЕСКО-УЧИТЕЛСКИ РАЗГОВОРИ. Ефективна техника 
при всички ученици. Трябва да е в спокойна, незаплашваща атмо-
сфера. Центрира се на поведението на ученика. Изтъкват се положи-
телните качества и едва тогава се преминава към анализ на наруше-
нията. Изработва се план за корекция. Но, отнемат много време и 
няма гаранция за трайност на резултатите. 

ЕЖЕДНЕВНИ/ЕЖЕСЕДМИЧНИ ДОКЛАДИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ. 
Прилага се при ученици с чести нарушения. Употребяват се списъци 
от фрази, чек-листи и др. в края на деня или седмицата. Довеждат се 
до знанието на родителите. 

ДОГОВОРИ. Прилага се при ученици с чести нарушения. Пред-
ставлява съглашение за определени процедури, задължения и пос-
ледствия за съответно поведение, което се поддържат в течение на 
даден период от време. По-ефективна техника е при големи ученици 
със силен самоконтрол. 

СИСТЕМА ОТ СИМВОЛИ. Символите са много често прилагана 
техника, особено при хронични разстройства на поведението. Точки, 
чекове, звезди и др. подобни знаци може да служат като символи на 
тип поведение - "добро" или"лошо". По-късно заработените символи 
могат да се обменят за свободно време и материални награди - книги, 
играчки, книжарски стоки. Окончателната цел на всяка такава 
програма е постепенното й съкращаване - увеличаване на времето 

248 



между награждаваните символи, така, че учениците вече да не се 
нуждаят от тях. С течение на времето, системата започва да действа 
по-слабо, така, че с нея не трябва да се прекалява. 

"ТАЙМ-АУТ". Прекъсване на възможността за извършване на 
някаква постъпка. Типичен случай е отстраняването от групата за 
определено време. Ефективна техника при ученици, които не могат 
да се самоуправляват стабилно. Включва обосновка на учителя, обяс-
нение на неговото поведение, оценка на ефекта след време. Не е 
ефективна техника при всички деца, а само при някои. Дългото отстра-
няване може да е вредно. 

ФОКУСИРАНЕ НА ВНИМАНИЕТО. Урокът не трябва да започ-
не преди да се осигури вниманието на всеки ученик. Те не трябва да 
останат с впечатлението, че учителят приема тяхното невнимание. 
Техниките за фокусиране са много, но най-ефективно е мълчанието 
5-10 секунди преди началото на урока и започването с по-тих глас. 
По-тихо говорещият учител често има по-тих и спокоен клас. 

ИНСТРУКТИРАНЕ. Учителят трябва да каже какво точно ще 
се прави. Неувереността увеличава нивото на вълнение в клас. 

КОМАНДВАНЕ. Учителят често издава разпореждания, коман-
ди, заповеди на учениците. За това има правила (Steven Little)'. 

• Учителят трябва да се увери, че действително иска да 
се направи това, което нарежда. Той трябва да може 
да опише с думи поведението, което очаква. 

• Командата не трябва да има формата на въпрос или 
да е колеблива-трябва да се изрече просто, директно, 
с делови глас. 

• Да се използва тих глас, да не се вика, да не се губи 
самообладание. 

• Да се даде на учениците време (5-10 секунди) да 
осъзнаят заповедта преди са се повтори или да се 
издаде нова команда. 

• Да не се натяква - да се повтори командата 1-2 пъти и 
след това да се пристъпи към последствия, а не да се 
повтаря многократно. 

• Да не се дават твърде много команди едновременно 
и прекалено бързо една след друга. 

• Учителят трябва да се увери, че учениците действи-
телно го слушат. 

• Учителят трябва да се увери, че има зрителен контакт 
с учениците. 

• По-добрият, но не винаги приложим вариант е заповед 
под формата на молба. 

• Социална подкрепа на ученика, когато се подчинява 
на нарежданията. 

КРУИЗ-КОНТРОЛ (КОНТРОЛ ЧРЕЗ ДВИЖЕНИЕ В КЛАСНАТА 
СТАЯ). Счита се, че това трябва да стане приблизително след две 
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минути от началото на писмената работа: дали всеки е разбрал, дали 
е подготвен, дали е започнал. 

МОДЕЛИРАНЕ. За някои ученици обяснението на желателното 
поведение - не е достатъчно. Демонстрацията е другият начин на 
създаване на ясни очаквания. Ценностите се демонстрират, а не се 
преподават. Учителите трябва да са модели за поведение за своите 
ученици. 

НЕВЕРБАЛНИ ЗНАЦИ. Знаци за привличане на вниманието и 
прекъсване на говоренето, шума и пр. - звънец, свирка, но и поло-
жение на тялото, жестове и др. Трябва да са понятни за учениците. 

ПООЩРЕНИЕ НА САМООБЛАДАНИЕТО. Стимулиране на 
самоконтрола и самоподдръжката. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГРУПОВИТЕ ПРОЦЕСИ. Групови награди 
и наказания с цел стимулиране на групова динамика. 

Т Р Е Н И Р А Н Е НА П Р О С О Ц И А Л Н И У М Е Н И Я И Н А В И Ц И . 
Обучение в саморазбиране, разяснение на ценности, сътрудничество 
и взаимопомощ. 

ПОДДРЪЖКА, ПОДКРЕПА, ПОХВАЛА. Подкрепата (устна, 
символична или материална) е един от най-важните компоненти на 
мениджмънта на класа. Тя е форма на социално одобрение и се из-
ползва за подкрепа на положително поведение. Може да се прилага 
многократно, без от това да намалява нейната ефективност. Може 
да се използва в комбинация с други стратегии методи за подкрепа 
на поведението. Тя е особено ефективна, ако отношенията учител-
ученик са ефективни. Характеристики на ефективната похвала: 

• Трябва да следва конкретни положителни действия, а 
не да е «по принцип». 

• В нея трябва да е включено името на ученика, да е 
насочена. 

• Трябва да е описателна, това позволява на ученика 
да разбере какво прави правилно. 

• Трябва да е искрена.Трябва да се подкрепи с глас 
(тон), жест и поза. 

• Трябва да съответства на възрастта и зрелостта на 
учениците. 

• Не трябва да нарушава хода на урока. 
• Трябва да е отправена незабавно. 
• Трябва да е последователна (предистория, контекст). 
• Трябва да стимулира развитието на определени ка-

чества. 
• Децата трябва да се хвалят по-често. 

АСЕРТИВНИ АЗ-СЪОБЩЕНИЯ. Те са основен компонент на 
асертивната дисциплина - преки позиви към лошо държащия се 
ученик. В тях присъстват думите: „аз... и Вие...". 
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ХУМАНИСТИЧНИ АЗ-СЪОБЩЕНИЯ. Те са изражение на чувст-
вата на учителя. Според Томас Гордън, те включват три части: (1). 
Описание на поведението на детето, (2). Влияние на това поведение 
на учителя, (3). Чувствата, които учителят изпитва. 

СЪВЕТ. Вмешателствата на учителя трябва да стават с тих и 
спокоен глас, без да се издава раздразнението му. Индивидуалните 
забележки се правят с тих глас, само когато се очертава обща грешка, 
се прекъсва работата на класа. 

ПРИВЛИЧАНЕ НА РОДИТЕЛСКА ПОДДРЪЖКА. 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР (КОНТРАКТ). Прави се договор с 
уточняване на задълженията на участващите страни - учител, ученик, 
родители. Включва следните стъпки: 

1: Определяне на поведението (работата), за което се сключва 
договорът. 

2: Избор на подкрепления (награди) с помощта на ученика. 
3: Определяне на критериите на договора: изисквано поведение 

(работа), подкрепления и срокове за изпълнение. 
4: Определяне на премии за изключително изпълнение или по-

ведение, завършване преди срока; глоба за неизпълнение. 
5: Сключване на договор с ученика. Обяснение защо е необхо-

дим. Обсъждане на целевото поведение, подкрепленията и 
критериите за изпълнение. Обяснение, че аспектите на договора 
подлежат на обсъждане, но това не е задължително ; Вие му 
предлагате да го направите и молите за неговото участие. Да не се 
позволява на ученика да си поставя нереалистично високи стандарти. 

6: Направете текста на договора в писмена форма. 
7: Определете датата на отчитане на договора. 
8: Подписване на договора от всички страни. Копие за всеки 

участник. 

ЗАДЪРЖАНЕ В УЧИЛИЩЕ СЛЕД ЧАСОВЕТЕ. 

НАГРАДИ И НАКАЗАНИЯ. Педагогическата концепция влияе 
на начина, по който се прилагат наградите и наказанията. За учите-
лите, които вярват в силата на външните стимули, наградата и наказа-
нието са важен компонент на обучението. Други считат, че използва-
нето на външни награди е вредно, тъй като намаляват вътрешната 
мотивация. Вгасеу (1994) отбелязва, че 15 години изследвания пот-
върждават, че прилагането на награди за добро поведение може да 
намали вероятността, че такова поведение ще бъде реализирано при 
следващи ситуации без награда. Те виждат своята роля в помощта 
за учениците да развият индивидуалния си самоконтрол и да увели-
чават вътрешните си мотиви за учене. 

Като принципни моменти се посочва, че наказанието се съсре-
доточава на това, което не е направено, вместо да научи детето как 
да реши своите проблеми. 

Наградите и наказанията трябва така да бъдат подбрани, че 
да съответстват на съдържанието или важността на действието. 
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Особено при наказанията, всяка несъгласуваност би могла 
по-скоро да увеличи, отколкото да намали вероятността за 
повторение на поведението. 

В специализирана литература се посочват три нива на систе-
мата от награди и наказания. 

Ниско ниво на важност. Награда', усмивка, комплимент, обод-
ряваща забележка, символични дребни награди. Наказание', зрителен 
контакт, изолация, смяна на мястото, "чупи-купи", конфискуване на 
отвличащите и забранени предмети. 

Средно ниво на важност. Награда', похвално писмо до роди-
телите, публична похвала, специални привилегии. Наказание', задър-
жане след училище, лишаване от привилегии, разговор с родителите, 
изолация в специална стая. 

Високо ниво на важност. Награда', екскурзия, покана за специ-
ален обяд, съобщение в училищния вестник. Наказание', изпращане 
при директора, лишаване от участие в екскурзии и др. подобни меро-
приятия. 

НАКАЗАНИЕ. Наказанието е средство за контрол и корекция 
на недопустимото ученическо поведение. То акцентира именно на 
недопустимостта и неправилността. Понякога, обаче, когато се отделя 
внимание на неподходящото поведение, то може да се превърне в 
начин за привличане на вниманието от страна на учениците. Някои 
закономерности: съразмерност с извършеното нарушение - безжа-
лостните наказания са неефективни; чувствителност на учениците 
към наказанието. 

Когато учениците не се страхуват, наказанието губи своята 
ефективност. Въпреки това, всички често го прилагат като стратегия 
за мотивиране. Иронията на наказанието е в това, че колкото повече 
го използвате, опитвайки се да управлявате чуждото поведение, тол-
кова по-малко реално влияние имате. Принудата предизвиква негоду-
вание. Учениците трябва да правят нещо защото го искат, а не защото 
са принудени да го правят, за да избегнат наказанието. 

В своята книга "Теория на избора: нова психология наличната 
свобода" (Choice Theory: A New Psychology of Personal Freedom), W. 
Glasser се противопоставя на насилието, принудата, като форма на 
външен контрол на поведението. Неговата теза е, че хората не могат 
да бъдат променени. Те могат да бъдат принудени да влязат временно 
в съгласие, но то не може да ги промени - пораждането на вътрешни 
подбуди и желания за промяна е продължителен процес. Принудата 
и наказанието не е такъв дълготраен фактор - след като приключат, 
учениците се чувстват свободни и невинни. На хората трябва да се 
влияе повече чрез вътрешна мотивация - чрез положително, не прину-
дително взаимодействие. 

Наказанието може да навреди на отношенията на учениците и 
учителите. Учениците може да станат некооперативни. Чувството, че 
им се отделя внимание само за да бъдат наказани, ги води до извода, 
че нищо не могат да правят както трябва, озлобяват се против учителя, 
много често това води и до отказ от положително поведение. Наказа-
нието не поощрява ученика към социално рисково поведение. 

252 



Наказанието трябва да се прилага икономично. Колкото по-
често се прилага, толкова по-неефективно е. 

Наказанието никога на трябва да се превръща във възмездие. 
Заниманията по даден учебен предмет не трябва да бъдат из-

ползвани за наказание, например, да се пише допълнително, да се 
решават задачи и пр. 

Да се избягва масовото наказание. Така винаги се губи уваже-
ние. 

Да се избягва физическото наказание То е последното усилие 
да се промени нещо. Според Джонс, физическото наказание е това, 
което хората правят, когато нямат избор, това е тяхната мъст. [147] 

ФИЗИЧЕСКО НАКАЗАНИЕ. В литературата се спори за негова-
та ефективност. Този въпрос много често се заменя с въпроса за мо-
ралната му страна. Автори като Doyle (1989), Docking (1989) отчитат 
повече физически наказания спрямо учениците от расовите и етни-
чески малцинства. 

Изследвания на ефективността му за намаляване на лошото 
поведение, също потвърждават моралните и психологически аргу-
менти против използването му: 

Резултатите от физическото наказание са непредсказуеми. 
Даже, когато успешно възпира неадекватното поведение, физи-

ческото наказание не стимулира адекватно поведение. 
Физическото наказание често предизвиква съчувствие от 

страна и на връстници, и на възрастни и по такъв начин наказвания 
получава морална подкрепа. 

Физическото наказание често предизвиква негодувание и враж-
дебност, модифицирайки трайно бъдещите отношения. 

Физическото наказание води често до нежелателни резултати, 
от типа на увеличен вандализъм и бягства от училище. 

7.7.1. ЕФЕКТИВНИ ДИСЦИПЛИНАРНИ ТЕХНИКИ 

Ефективните интервенционни техники може да се възприемат 
като част от един континуум, в зависимост от степента на активно 
присъствие на учителя. Всеки избор е конкретен и индивидуализиран. 

В 1970 г. J. Kounin написва широко известната книга "Дисцип-
лина и мениджмънт на класа" (Discipline and Group Management in 
Classrooms) , в която се идентифицират стратегии и техники, 
прилагани в ефективните и неефективни класове. 

Като "ефективни" са определени учители, чийто класни стаи 
са високо организирани, имат минимум ученически нарушения и имат 
голям процент време за реално обучение, а "неефективни" - такива, 
при които не е така. Коунин установява, че тези два типа учители не 
се отличават много по методите, които прилагат при реакциите на 
нарушенията, разликите са големи в полза на ефективните учители 
при превантивната дисциплина. Техните характеристики включват: 

"Адекватност"- връзка с учениците посредством забележимо 
поведение. Учителят трябва да знае какво става в класа и какво прави 
всеки ученик, демонстрация, че знае какво правят учениците в клас. 
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„Застъпване"- едновременно реагиране на различни случаи, 
без отклонение от другата дейност. 

„Непрекъснатост на сигнала" - липса на "празни" моменти, 
непрекъснатост на дейността. 

Привеждане в готовност на класа - механизъм на осигуряване 
на готовност за действие на целия клас. 

През следващите години множество автори подкрепят Kouniri. 
Те добавят още характеристики: 

1. Демонстрация на високи очаквания към учениците: че знаят, 
могат, ще се учат добре и поведението им ще е на ниво. 

2. Установяване на ясни правила и процедури на поведение. 
3. Определяне на последствия от поведението. 
4. Бърза, последователна и справедлива реакция на лошото 

поведение. Непредубеденост. 
5. Разделяне с учениците на отговорността за мениджмънта на 

класа. Развитие на усещане за принадлежност към класа и самодисцип-
лина. 

6. Динамично водене на урока. Запълване с дейности. 
7. Контрол и обратна връзка. 
Други моменти: 
Лошото поведение често е отговор на усещането за 

академичен неуспех и дори провал. Обезпечаването на успехи на 
"лошите" ученици намалява проблемите. 

Anderson и Prawat (1983) отбелязват, че много ученици просто 
не чувстват връзката между нивото им на усилия и академичните и 
поведенчески резултати - своеобразен фатализъм. Той може да бъде 
атакуван. 

Brophy (1983), Gottfredson (1986, 1988) и други установяват, че 
кооперативните дейности могат да увеличат взаимното приемане на 
учениците, намаляват напрежението, особено в смесените расови/ 
етнически групи. 

Ornstein и Levine (1981) подчертават ролята на хумора за учи-
телите - за намаляване на напрежението и противопоставянето. 

Pestello (1989) установява, че ефективните учители правят по-
бързи вмешателства. 

7.7.2. НЕЕФЕКТИВНИ ДИСЦИПЛИНАРНИ ТЕХНИКИ 

Някои от техниките за дисциплиниране се оказват неефективни. 
С това са свързани някои принципни положения: 

1. Избягвайте неопределени или неосъществими правила. Важ-
ността на ясните правила става очевидна при спазването им. 

2. Не игнорирайте лошото поведение, не го отминавайте ненака-
зано. 

3. Избягвайте нееднозначни или непоследователни (противоре-
чиви) отговори на учителя на лошо поведение. 

4. Избягвайте наказание, което е непомерно или което е изо-
ставено без поддръжка. Сред наказанията, които винаги срещат отри-
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цателно отношение от страна на учениците са публичното и физичес-
кото наказание. 

5. Избягвайте отстраняването от училище и клас. Оспорва се 
поради това, че почти никога не намалява относителния дял на лошото 
поведение. Това е опит на учителя да се освободи от неприятните му 
ученици, вместо да предотврати или намали дисциплинарните проб-
леми. 

ТИПОЛОГИЯ. Като неефективни методи за дисциплиниране 
се сочат: заплахи; публично оскърбление; изправяне в ъгъла; наказа-
телна домашна работа; наказание на целия клас заради поведението 
на някого; повишаване на тона; вопли, натякване; изказвания от вида: 
"аз съм шефа тук..."; обобщения от вида: „всички сте лоши..."; настоя-
ване, че учителят винаги е прав; настояване да имаш винаги послед-
ната дума; размахване на юмруци; използване на оскърбителни думи 
и прозвища (етикетиране); използване на сарказъм; имитиране на 
учениците; сравнения с други ученици; атака на особеностите на ха-
рактера на ученика; използване на физическа сила; наличие на двоен 
стандарт, разминаване на думи и дела; рекет, шантажиране; необосно-
вани обвинения; бурно недоволство; истерии. [150 и др.] 

7.7.3. ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА 
ДИСЦИПЛИНАРНИТЕ МЕТОДИ 

Болшинството (85 %) от проблемите с дисциплината принадле-
жат на три типа поведение: (1). разрушение (разговор или поведение, 
което преднамерено прекъсва обучението) - 4 3 % . (2). предизвикване 
(непочтително или несъвместимо, некооперативно поведение) - 24%. 
(3). агресия (борба, блъскане, игнориране) - 18%. Останалите - неза-
вършена работа и други поведения (измама, писмени забележки) -
са незначителни. 

Съгласно учениците, учителите използват разнообразни страте-
гии в отговор на поведението на учениците, но само две от тях са 
повече ефективни от неефективни: рутинни наказания (писане на 
правила и др.) - в 65 % от случаите на приложение и телесно 
наказание. 

Три стратегии са сравнително еднакво ефективни и неефектив-
ни: (1). обяснение (обсъждане на правилното или желателно поведе-
ние с учениците), (2). заплахи и предупреждения и (3). никакво дейст-
вие или игнориране на ученическото поведение. 

Само една стратегия е описана като неефективна - отстранява-
не (задръжка, изолация, лишаване от привилегии) . 

Вторите по честота дисциплинарни проблеми са свързани с 
предизвикване, незачитане, открито неподчинение, каквито са почти 
една четвърт от всички инциденти. Отчита се, че учителите по-често 
са ефективни, отколкото неефективни (72 % и 28 %). Най-използва-
ната стратегия е обяснението (в 41% от случаите и с 69 % ефекгив-
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ност) и отстраняването от час 78 % ефективност, но по-рядко 
приложение. 

На трето място на проблемите, свързани с детската агресия -
18 % от всички инциденти. В това отношение учителите са по-скоро 
неефективни, отколкото ефективни (54 % и 46 %). 

На четвърто място са проблемите с децата, които не завършват 
своята работа - 8 %. Учителите са по-скоро ефективни (63 % на 36 
%), макар, че отстраняването от час, което най-често се прилага не е 
ефективно. 

Учениците в огромното си мнозинство (90 %) отбелязват, че 
повече ефективни са само 3 стратегии - (1). Писане на правила и др. 
текстове - една удивително ефективна стратегия на фона на отрица-
нието й от модерните педагози - 70%. (2). Обяснение - 64%. (3). Зап-
лаха и предупреждение - 52 %. [285] 
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8. МЕНИДЖМЪНТ НА УЧЕНИЧЕСКОТО 
ПОВЕДЕНИЕ 

8.1. МЕНИДЖМЪНТ НА ПОВЕДЕНИЕТО 

УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ. Не всеки ученик обича учителя, както 
и учителят не обича всичките ученици по равно. В същото време 
положителната комуникация се отразява по най-добър начин на резул-
татите от работата. [244] 

Учениците чувстват един учител като по-грижлив, по-приемащ 
ги, по-разбиращ ги, по-заслужаващ доверие и/или игрив от другия. 

Ученикът подсъзнателно проектира своята тревожност върху 
учителя или върху един или повече съученици. 

Ученикът е различно енергичен в течение на деня. 
Учителите имат различни нива на търпимост за различни видо-

ве ученическо поведение. 
Учителите обикновено изпитват недостиг от информация за 

учениците. 
Учителите може да изпитват недостиг от умения да повлияят 

на ученика. 
Учителите може да изпитват недостиг от увереност, за да прило-

жат стратегии, необходими за ученика. 
При ръководството на ученическото поведение трябва да се 

прилага простата, но ефективна формула: 
Спокойствие = Сила 
Смущение = Слабост. 
Има много ученици, които се стремят да смутят, разтревожат, 

изкарат от релси учителя, за да се насладят на "представлението". 
Запазвайки спокойствие, ние действаме по-логично, ефективно и 
правим благоразумни решения. 

УЧИТЕЛЯТ КАТО КОМУНИКАТОР. Всеки комуникатор играе 
две роли: предавател и приемник. И в двата случая качеството е опре-
делящо. 

1. Умения за ефективно предаване на информация. Ефектив-
ността се определя от няколко правила: трябва да се комуникира в 
момента, а не със спомените от предишните контакти. Те може да 
предизвикат или предразполагане, или страх и напрежение; да се 
говори лично с ученика - това показва уважение и стимулира към 
отговорност в поведението, чак след това и при необходимост - с 
родителите, директора и др.; да се запази добрия тон и учтивостта; 
да се използват "Аз"-съобщения, които информират за личните чувства 
на учителя; да се правят по-често положителни изявления, а не 
отрицателни. 
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2. Умения за ефективно слушане. Позицията трябва да е актив-
на, емпатична и непреднамерена. Учениците се нуждаят от подкре-
пящо поведение - жестове, перефразиране, въпроси за пояснение. 

УЧИТЕЛЯТ КАТО МОДЕЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ. Учителят е много 
важен модел за учениците по отношение на комуникацията и изоб-
що на поведението. Те му подражават и това е неизбежно. Той трябва 
да отчита този ефект. 

ПОЛОЖИТЕЛНИ ОЧАКВАНИЯ. Трябва да са отправени към 
всички ученици. Свързани са основно с достиженията. Независимо 
от техните способности, всичките искат да успеят, всичките имат право 
на помощ от страна на учителя за това. Като ефективни се посочват: 

Демонстрация на положително отношение е поставянето на 
по-посредствените ученици на по-предни места в класната стая, а не 
по периферията. 

При задаване на въпроси трябва да се изчаква повече, за да 
вдигнат ръка и тези, които съобразяват по-бавно. 

Трябва да се изпитват всички ученици, които вдигат ръка, а не 
само тези, в които учителят е уверен, че ще дадат правилен отговор. 

Демонстрацията на равноправие засилва доверието в учителя. 

ДЕЙСТВИЯ, ПОДОБРЯВАЩИ ОТНОШЕНИЯТА С УЧЕНИЦИ-
ТЕ. Има някои принципи за работата на учителя 

• Учителят трябва да е достъпен, последователен и да 
не е злопаметен. 

• Учителят трябва да има високи, но достижими очаква-
ния към учениците. 

• Учителят трябва да се грижи за всички ученици, да 
няма любимци. 

• Учителят трябва да избягва непомерното хвалене и 
критикуване. 

• Учителят трябва да осигури непрекъсната обратна 
връзка на ученика. 

• Учителят трябва да допуска неофициални контакти. 
Jones & Jones (1986) дават списък на действия, които имат 

положителен ефект върху отношенията: 
• Ядене съвместно с учениците - в клас или в стола. 

Дори може да се превърне в своебразна награда -
обяд с учителя. 

• Посещение на ученически изяви във и извън училище. 
Много ученици се занимават с изкуство и спорт и 
присъствието на учителя е винаги високо оценяване. 

• Изпращане на лични писма и забележки на учениците. 
• Използване на кутия за предложения в класната стая. 
• Игра с учениците - спорт и забава. 
• Празнуване на рождени дни. 
• Обсъждане на лични проекти или поведението на 

учениците. 
УЧИТЕЛЯТ КАТО МЕНИДЖЪР И УЛЕСНЯВАЩ (ФАСИЛИТАТОР). 

Фасилитация в най-широк смисъл на думата означава "облекчение", 
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"улесняване", "подпомагане", помощ на група или отделен човек в 
организацията на собствената дейност. В специализираната лите-
ратура се употребява като синоним и «педагогически мениджмънт» 
- управление на самостоятелната учебна дейност на учениците. Фаси-
литацията и педагогическият мениджмънт постепенно стават 
обективна съставка на работата на учителя с децата, родителите и 
колегите. 

Фасилитаторът облекчава процеса на обсъждане в групата и 
контролира хода му. Заедно с групата установява ред правила и 
процедури, благодарение на които (и на учителя), групата може да 
работи в по-комфортни условия: той и помага да остане в рамките 
на поставените цели, помага индивидуалната реализация, съхранява 
обективността и тактичността в обсъжданията. 

Позицията на фасилитатора в груповия процес се различава 
от класическата позиция на треньор (водещ). Треньорът автомати-
чески е център на внимание, докато фасилитаторът често умишлено 
се въздържа от активно участие, но постоянно помага на участниците 
в процеса. 

Сред основните необходими умения на фасилитатора се отбе-
лязват: 

• Привличане на вниманието на учениците. Придаване 
на смисъл на дейностите и опита на групата. 

• Планиране на дейности. Въвличане на учениците. 
• Задаване на открити въпроси - на които не може да се 

даде твърд отговор "да" или "не" и които предполагат 
изказване, себеразкритие и аргументация. 

• Позитивно реагиране на всеки сигнал, идващ от гру-
пата и членовете й. Конструктивни коментари. 

• Поощряване на индивидуалните потребности и автоно-
мията на членовете на групата. 

• Осигуряване на яснота в позициите на участниците в 
конфликтни и просто в трудни ситуации. 

• Посредничество при конфликти. Превеждане на 
изказванията на език, понятен за всички. 

• Подпомагане на групата при правенето на изводи и 
вземането на решения. 

• Получаване на обратна връзка от участниците. 
• Прилагане на учителски шаблон включващ: методи на 

преподаване, стил на преподаване и методи на оценя-
ване. С течение на времето трябва да се засилва 
вариативността. 

МЕНИДЖМЪНТ НА УЧЕНИЧЕСКОТО ПОВЕДЕНИЕ. Управ-
лението на ученическото поведение (behavior management) е главната 
задача на учителя при създаването и поддържането на положителна 
учебна среда. Изучаването и развитието на академическите и поведен-
чески навици е необходимо за ефективния мениджмънт на класа. 

ЦЕЛИ И ФИЛОСОФИЯ. Цел на мениджмънта на поведението 
е да подпомогне учениците в реализацията на академично и 
социално поведение, което повишава ефекта от обучението. При 
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планирането на урока се има предвид една идеална ситуация 
(разпределение на времето) и всяко намаляване на това време чрез 
извършване на излишни действия води до намаляване на 
ефективността. 

Управлението на поведението се основава на някои етически 
принципи: 

• награждаваща, а не наказваща природа на образова-
нието; 

• въздействие на интересите на ученика; 
• предложенията трябва да са съчетани с конструктивна 

критика; 
• конструктивна критика, която трябва да е персонална; 
• учителят не трябва никога да участва в борба за власт 

или за победа над учениците; 
• съхраняване на душевността на учениците; 
• конфиденциалност; 
• обективност и неемоционалност на документацията; 
• ефективна комуникация с учениците, учителите и дру-

гите професионалисти; 
• то трябва да се разглежда като възможност за обуче-

ние, а не като възможност за наказание; 
• планирането и действията трябва да се извършват от 

позициите на ученическите интереси; 
• трябва да се игнорират нарушителите; 
• благодарете на учениците, когато опитват да се съвър-

шенстват; 
• не засягайте разстроения ученик; 
• информиране на всички учители, които работят с кла-

са; 
• документацията трябва да е обективна и свободна от 

емоции. 

П Л А Н И Р А Н Е И К О О Р Д И Н А Ц И Я . При мениджмънта на 
поведението учителят изпълнява редица дейности: 

• установяване на правила; 
• установяване на графици и списъци от дейности; 
• наблюдение на ученическото поведение; 
• дизайн на план за мениджмънт на поведението; 
• формулиране на цели на поведението на учениците; 
• избор на подкрепления; 
• отчитане на поведението и онагледяване; 
• оценяване на интервенционната ефективност; 
• осигуряване на обратна връзка. 

ПЛАН ЗА МЕНИДЖМЪНТ НА ПОВЕДЕНИЕТО. От своя страна 
планът за мениджмънт на поведението представлява писмен доку-
мент, който описва целевото поведение (което трябва да бъде измене-
но), стратегии или вмешателства спрямо целево поведение, със съ-
ответната система на регистрация. Прави се или от учителя (класния 
ръководител) или от администрацията. Съдържа: (1). Цел. (2). Целево 
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поведение. (3). Действия. (4). Подкрепления. (5). Необходими матери-
али. (6). Процедура за регистрация. 

8.2. КОЛЕКТИВИСТИЧНИ ОТНОШЕНИЯ В КЛАСА 

УЧЕБНА ОБЩНОСТ. По определението на Marvin Marshall, 
учебна общност (learning community) е "място, където учителите и 
учениците искат да са и където те изпитват положителни емоции, 
свързани с обучението". За да се създаде учебна общност, трябва де 
се установи незастрашаваща обкръжаваща среда, която да кара 
учениците да се държат по съответния начин. Атмосферата трябва 
да бъде позитивна, основана на свободния избор, учителите и 
учениците да са рефлексивни и самооценяващи се. То е органично 
свързано с понятието „учебна организация" (learning organization). По 
думите на Kenneth Leithwood( 1995), това е „група хора, преследващи 
общи цели (също и индивидуални) с колективното задължение регу-
лярно да се преценява ценността на тези цели, да се изменят, когато 
това има смисъл и непрекъснато да се развиват все по-ефективни 
пътища за изпълнение на тези цели." Счита се, че това е един далечен 
идеал, на който пречи характерната за училището изолация на учите-
лите, недостига на време и организационните бариери, налагани от 
сложността на обучението. [211] 

РОЛЯТА НА СЪУЧЕНИКА (ВРЪСТНИКА). Съученикът (връст-
никът) играе важна роля в социалното развития на подрастващите и 
неговото влияние може да е положително или отрицателно. Затова и 
в мениджмънта на класа трябва да се заложат стратегии за осигуря-
ване на положителен ефект. 

Ученическата мотивация за участие в училищния живот се 
определя в много голяма степен от съучениците (връстниците) - или 
отрицателно, или положително. Учителите могат от своя страна да 
влияят на групировките на учениците. 

МОТИВАЦИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЕНОСТ. Един от най-важните 
аспекти на мотивацията на учениците е степента, в която те изпитват 
усещане за училищно членство. То се описва от Goodenow (1993) 
като «степента, в която учениците изпитват чувството, че са лично 
приети, уважавани, включени и поддържани от другите в училище.» 
В такъв случай те е по-вероятно да приемат целите на училището, 
обратното, ако се чувстват отхвърлени, вероятно ще отклонят училищ-
ните цели. 

МОТИВАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЖИВОТА НА КЛАСА. Иденти-
фицирани са четири фактори, мотивиращи учениците за социални 
връзки в училището (Wehlage , 1989): 

1. Привързаност . Учениците се чувстват социално приети, 
удовлетворени са от социалните и емоционални връзки с възрастните 
и съучениците. "Училището (учители, съученици и пр.) се грижат за 
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мен и аз се грижа за тях." Учениците имат определени очаквания 
към другите и към спазването на нормите на поведение. 

2. Задължение. Социалните връзки са на основата на задъл-
женията - съзнателни решения на учениците относно това, какво те 
трябва да правят, за да достигнат училищните цели. Ако те нямат 
надежда за бъдещето, обвързването им е по-малко вероятно. Пробле-
мът е, че това най-често не е предмет на специален личен интерес. 

3. Въвличане. Въвличането на учениците в различни дейности 
(академични и неакадемични) увеличава вероятността от мотивиране 
за обвързване. Ако учениците на са активни участници в училищния 
живот, те по-често конфликтуват или са обхванати от апатия. 

4. Вяра. Вярата на учениците, че образованието и училището 
са важни и значими за тях и че училището им ще им обезпечи това 
образование е здравата основа за членство. 

ПОЛОЖИТЕЛНО УЧИТЕЛСКО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ КЛАСА. По-
ложителното влияние на учителя на формирането на културата на 
връстниците е в няколко насоки (Brown, 1993): 

1. Опознаване на особеностите на младежите. Разбиране 
на учениците; специфичността на юношеството; специфичността на 
юношата, който учи в това училище; нормите на взаимоотношения 
във всяка група; нормите на междугрупова комуникация; демонстра-
цията на лоялност и пр. Внимание за стереотипите. 

2. Избягване да се прави учебното достижение игра на 
победители и победени. 

3. Увеличаване на статуса на академическото достижение. 
Има положителна връзка между ученическите достижения и популяр-
ността, затова училището трябва да даде повече обществено призна-
ние на високите достижения. Да се избягва смесването на академи-
ческо и неакадемично признание, каквото често се получава, особено 
при спортистите. 

ОТРИЦАТЕЛНО УЧИТЕЛСКО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ КЛАСА. В. Brown 
(1993) идентифицира няколко варианта на отрицателно влияние на 
учителите или другите възрастни на културата на връстниците и на 
ученическото обвързване с училището. 

1. Пасивно приемане на структурата на групите от връст-
ници. Учителите очакват, че учениците ще влязат във взаимоотно-
шения, които биха определили като "правилни" и не правят никакъв 
опит за вмешателство. 

2. Фаворитизъм. Някои ученици получават повече уважение 
и академическа помощ от учителите в училище. 

3. Разделение на групи. Групирането на учениците по някакъв 
признак (най-често способности) може да ги настрои едни срещу други 
и да формира изкуствено различни ученически култури. 

4. Стереотипно обвинение или извинение. Усилието може 
да е напразно, ако учителят подхожда стереотипно от позициите на 
своите социални предразсъдъци. 

ПРИНЦИПИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА КЛАСЕН КОЛЕКТИВ. Създа-
ването на колектив на класа (Classroom Community) става по опреде-
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лени принципи и следва определени правила. Тези принципи могат 
да са основата на съответната програма за работа. [236] 

1. „Очаквания" . В началото на учебната година учителят пред-
ставя модела на общността и традиционния модел. Учениците ще 
бъдат включени в процеса на обсъждане и вземане на решения, които 
непосредствено ги засягат; как ще се промени учебния процес; как 
ще се прекарва свободното време; как ще се решават конфликтите 
ученик-ученик и ученик-учител. Докато колективът решава проблемите 
си конструктивно, властта ще е в него. Моделът е на действена дис-
циплина, управлявана от учениците, а не реактивна дисциплина от 
учителя. За да действа той, учениците трябва да се обучат и посте-
пенно да поемат отговорността. 

2. „ З а д ъ л ж е н и я " . Колективът не може да съществува без 
задължения. Те създават основанията на значимите отношения. Тези 
задължения имат за цел да регулират и координират целите на всички 
участници в академичната и поведенческа област и да идентифицират 
поведение, което е по посока на тези цели. Освен индивидуалните 
цели има и общи, колективни цели, които се обсъждат и приемат. 
Процесът завършва с подписване на контракт относно общите цен-
ности; основни права и задължения на индивидите, правила, поддър-
жащи ценностите и правата и последствия от нарушенията на прави-
лата. В случая процесът е по-важен от резултата. 

3. „Знания" . За да участват в процеса на вземане на решения, 
учениците се нуждаят от информация. Допирът до нея повишава соци-
алната им отговорност. Това особено важи за случаите на подривно 
поведение, когато са застрашени основите на общността. 

4. „Умения" . Учениците се нуждаят от време, за да развият 
своите умения и да тренират навиците си. Това са преди всичко умени-
ята за комуникация (активно слушане, използване на "Аз" съобщения, 
емпатия, уважение). Тренират се и събрания на класа. Те са два вида 
- ежеседмични (45") и ситуативни (според необходимостта). Има 
практика и на ежедневни 5-10 минутни срещи. 

Формат "Работна среща" - използва се, за да се вземат 
обичайни решения в общността и да се планира работата. Включва: 
определяне на задачата; мозъчна атака; избор на решение; разглеж-
дане на алтернативи; планиране на общи действия. 

Формат "Разрешаване на конфликти" - насочена е към реша-
ване на индивидуални конфликти в групата. Стъпки: определяне на 
проблема; изслушване на гледните точки на всички участници; търсе-
не на области на взаимен интерес; мозъчна атака; избор на решение 
и оценка на възможните резултати; писане и подписване на контракт. 

ДРУЖЕСКИ ОТНОШЕНИЯ В КЛАС. Създаването на дружески 
отношения между учениците е един от най-важните аспекти на социал-
ния им живот. Учителят може да помогне за това. Съвети. [141] 

1. Бъдете открити и честни с децата. 
2. Позволете на децата да споделят своите собствени пробле-

ми. 
3. Бъдете готови за адаптация на своите учебни планове и 

материали според желанията на децата. 
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4. Използвайте всички ресурси на класа. Правете често 
мозъчни атаки с всички ученици по резни въпроси. 

5. Направете способностите и неспособностите на децата техни 
особености, покажете им, че хората са различни и всеки има право 
на живот и щастие. 

6. Поощрявайте положителните социални взаимодействия с 
другите ученици. 

7. Използвайте "символи на дружбата" - песни, стихове, девизи 
и пр., в които се слави дружбата между хората. 

8. Осигурете равни възможности и достъп на всички ученици 
до всички материали. 

9. Бъдете добър модел за взаимодействие и социални умения. 
10. Тренирайте социални навици и умения в клас - повече 

кооперативни дейности. Много деца искат, но не знаят как да се дър-
жат в дадени ситуации. 

11. Поощрявайте независимостта и автономията на всички 
деца. 

12. Активно се намесвайте, ако се застрашават основите на 
дружеските отношения. 

13. Поощрявайте сътрудничеството. 
14. Осигурете награди и поощрения за да заздравите дружес-

ките отношения. 

КЛАСНИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА СПЛОТЯВАНЕ НА КЛАСНИЯ 
КОЛЕКТИВ. Успешното възпитание на учениците е немислимо без 
сплотен, педагогически управляем първичен колектив, какъвто е 
класът. Възпитанието на личността в колектива е ръководен принцип. 
Първичният колектив - това е голяма възпитателна сила, тъй като 
може да удовлетвори духовните потребности на подрастващите и уче-
ниците от горните класове в общуването, себеутвърждаването и само-
изявата. Колективът дава възможност на всеки ученик да придобие 
необходимия опит за обществен живот и да развива най-добрите си 
индивидуални качества. 

Колективът, като жив обществен организъм се ражда, развива 
и живее. В създаването, сплотяването и целия живот на първични 
колектив главна роля играе класният ръководител. Като се ръководи 
от общата теория за колектива, той започва да сплотява учениците с 
организирането на тяхната дейност. Педагогът поставя пред класа 
обществено значима и привлекателна за учениците цел, открита пред 
тях перспектива за интересен и съдържателен съвместен живот. 

Същевременно с това класният ръководител помага на учени-
ците да създадат органи на вътрешноколективно самоуправление. 
На първо време, след като предварително се запознае с учениците 
лично и по документи, той може сам да определи отговорници за 
една или друга работа на учениците. След този кратък организационен 
етап се определя активът на класа и се формират всички органи на 
самоуправление в първичния колектив. 

Колективът се сплотява в процеса на съвместната дейност и 
общуването. В него възниква преди всичко делови отношения -
отношения на отговорна зависимост. Те са основните в колектива. 
Но скоро се създават междуличностни приятелски отношения между 
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учениците, основани на взаимната заинтересованост на учениците. 
Постепенно възниква и още един вид междуличностни отношения -
избирателни отношения между приятели в класа в съответствие с 
личните симпатии. 

Класният ръководител поддържа, стимулира и незабелязано 
коригира всички видове отношения в класа, като има и предвид 
главните - деловите връзки на учениците. 

Задачата на класния ръководител е да помага на ученика да 
заеме по-добра за него позиция в колектива. А колективът на класа е 
призван да разкрива и развива такива качества на подрастващите, 
които биха им помагали да стават по-активни, по-сигурни в себе си и 
по-делови. Като взема под внимание личните интереси и възможности 
на ученика, класният колектив му поверява обществена работа, учи 
го успешно да я изпълнява. Общественото признание на успехите 
стимулира най-добрите прояви на ученика и го вдъхновява за нови 
постижения. [43] 

ИЗБОРЪТ УПЪЛНОМОЩАВА. Пълномощията обикновено се 
свързват с властта. Но има парадокс: колкото повече количество власт 
учителят отдава, толкова по-ефекгивен става, тъй като учениците им 
стават по-ефекгивни. Успехът изисква усилия, а те увеличават дости-
женията. Ключова стратегия спрямо ученическите достижения е да 
се предложи избор в областта на учебните стратегии и домашната 
работа. Той упълномощава ученика и го прави гражданин, член на 
общество, а не страничен човек. Този подход е особено ефективен 
при клас, в който има разрив, разцепление, тогава властта се прилага 
без да е наказателна. 

РЕФЛЕКСИЯ И САМООЦЕНКА. Необходими са за непрекъс-
нато усъвършенстване. Учителите стават по-ефективни, когато оценя-
ват своите учебни подходи. 

ОТНОШЕНИЯ В УЧЕБНАТА ОБЩНОСТ. Три категории взаимо-
действия има в учебната общност: учител-клас, ученик-ученик, и 
учител-ученик. 

УЧИТЕЛ-КЛАС. При обсъжданията на взаимодействията на 
учителите и учениците, най-често се посочват характеристики, свър-
зани с правилата и техните ефекти: (1) правилата са неясни или се 
възприемат като непоследователни, нелогични, противоречиви или 
незаконно предписани. (2) учениците не вярват в правилата. (3) учите-
лите или администраторите не знаят че, има правила или не са съглас-
ни с тях и съответните отговори на учениците се възприемат като 
лошо поведение. (4) учителите имат тенденция към наказателни отно-
шения. 

Правилата са необходими в игрите, но са противопоказни в 
отношенията. Много често това, което се смята за правило, всъщност 
е процедура - например, вдигането на ръка в клас. При малките 
ученици е правило, но при големите - процедура. Тренирането на 
процедури е по-ефективно от предписването на правила. Това прави 
учителят треньор, а не полицай, тъй като отхвърля негодуванието и 
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обидата. Някои категории като "асоциално поведение" и "качество 
на работата" се дефинират и налагат в поведението по-лесно като 
стандарти, а не като правила. Стандартът има положителна конота-
ция. При неизпълнението му се очаква помощ, а не наказания. 

УЧЕНИК-УЧЕНИК. Учениците трябва да прекарат известно 
време един с друг, за да се създаде усещане за принадлежност. При-
надлежността е основна човешка потребност. Изследванията уста-
новяват, че много деца са отчуждени от процеса на обучение в учи-
лище. Отношенията са главният мотивационен фактор. Децата се 
нуждаят от деца. Когато ученикът усеща недостиг от принадлежност, 
когато се чувства анонимен или изолиран, интересът към училището 
намалява. За да се намали анонимността, учениците трябва да се 
включват в повече дейности, в които могат да се свързват и да се 
опознават. 

УЧИТЕЛ-УЧЕНИК. Индивидуалните взаимодействия между 
учител и ученик са много важни за установяването на положителна 
атмосфера в класната стая. Ролята на тутор най-често се забравя и 
учителят се съсредоточава върху отделни ученици, като елиминира 
от вниманието си много други. В течението на седмицата трябва да 
се установи връзка от порядъка на няколко минути с всеки ученик. 
Добрите учители го правят всеки ден. Тази връзка подчертава внима-
нието, ценността и значението на ученика - че е способен и отговорен, 
че му вярват. 

СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЧЕБНАТА 
ОБЩНОСТ. При поддържането на стабилна учебна общност се 
прилагат три стратегии: събирания на класа, кръгове, сътрудничество. 

СЪБИРАНИЯ НА КЛАСА. Регулярните събирания на класа са 
превъзходен начин за контрол и емпатия. На тях се получава обратна 
връзка, но и се решават конкретни проблеми. 

КРЪГОВЕ. Проста стратегия за решаване на конфликти между 
двама ученици. Рисуват се два пресичащи се кръга, представляващи 
единия и другия ученик. Пресечната област представлява общата 
цел, а останалото е областта на разногласията. При разногласието, 
обичайният подход е да се съобщи на другия какво трябва да прави 
или какво не трябва да прави, тоест как да се измени. Но според 
теорията на Гласър, човек не може да бъде променен, той може сам 
да се промени. В кръговете всеки написва какво непосредствено ще 
направи по друг начин, за да се постигне общата цел. Обсъжда се 
собственото поведение, вместо поведението на другия човек. 

СЪТРУДНИЧЕСТВО. В световен мащаб през XX век съревнова-
нието като подход за решаване на проблемите, отстъпва място на 
компромиса. Сега пък, компромисът отстъпва на по-добър подход. 
Това е подходът, свързан със сътрудничеството и с работата в екип. 
Работното натоварване на учителя може да се намали при едно-
временно увеличение качеството на ученическата работа. Например, 
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един прост подход е "трима преди мен": преди учителят да провери 
тетрадката на ученика, три други ученици го правят - проектът за 
есе, първия и заключителния вариант се обсъжда със съучениците. 
Същото се прави и при устни изложения. Резултат - подобрено ка-
чество, повече съпричастност от страна на учениците, подобрено 
мотивация вследствие на обратната връзка, намалено натоварване 
на учителя. 

КООПЕРАТИВНО ОБУЧЕНИЕ. Кооперативното обучение е 
пример за такава учебна общност. То е такава форма на организация 
на обучението, която: включва задачи, които свързват всички участ-
ници (положителна взаимозависимост); дава възможност да се оцени 
достижението на целта от всеки индивид (индивидуална отговорност); 
изисква приложението на междуличностни умения и умения за работа 
в група, за да се изпълни задачата; групата е хетерогенна, но всички 
членове еднакво споделят отговорността за обучението; учи члено-
вете на групата да оценяват развитието на груповите процеси. 

НЯКОИ ПРЕДИМСТВА НА КООПЕРАТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ. 
Изследвания във всички области на приложение в образованието 
показват по-високи академични достижения при кооперативно обуче-
ние, сравнено с традиционната форма на организация. Голям брой 
изследвания още от 60-те години на XX век насам показват, че децата 
извличат полза от съвместното обучение. Основен фактор е структури-
рането на задачите така, че да осигуряват взаимна поддръжка и 
взаимозависимост. Сътрудничеството е значително по-ефективно в 
обучението от конкуренцията или индивидуалните усилия и това се 
отнася до всички области, до всички видове ученици. 

По този начин се развиват важни социални умения, което 
позволява на децата да работят заедно. Засилва се мотивацията за 
учене-освен традиционната и да са лидери, да разясняват и обучават 
другите; това води до стремеж към повече информация и обратна 
връзка от съучениците. Позволява работа с взаимна полза в течение 
на големи периоди от време. Развиват се лидерски умения - в хода 
на взаимодействията различи ученици приемат ролята на ситуативни 
лидери. Увеличава възможностите за познание, като предлага по-
голямо разнообразие в мисленето (колективно) и по-голяма задълбо-
ченост. Развива чувството за емпатия и стремежа за взаимопомощ, 
което е особено важно за учениците от малцинствата - етнически и 
други, в т. ч. и децата с нарушения в развитието. 

8.2.1. ЛИДЕРСТВО ПРИ УЧЕНИЦИТЕ 

РОЛИ В УЧЕНИЧЕСКИЯ КОЛЕКТИВ. Основните са три: (1). 
Лидери - «управляват» всички аспекти на груповия живот и ръководят 
диалога между членовете. (2). Последователи - с готовност отговарят 
на въпроси и участват, но обикновено само в подстрекателство на 
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един от лидерите. (3). Неучастващи - никога не предлагат информа-
ция, ако не ги питат, никога не са доброволци за каквото и да е. 

ТИПОВЕ УЧЕНИЧЕСКО ЛИДЕРСТВО. Учениците демонстри-
рат четири типа лидерство: 

Лидерство, ориентирано към задачите - стремеж се да ръко-
водят другите при изпълнението на поставените от учителя задачи. 

Интелектуално лидерство - предлагане на нови идеи на гру-
пата. 

Социално / емоционално лидерство - даване на похвали или 
поддръжка на членовете на групата. 

Принуждаващо лидерство - стремеж за възпиране на съуче-
ниците или прекъсване на процесите. 

8.2.2. ГРУПИРОВКИ В КЛАС 
Учениците в класа са обединени в някакви групировки за орга-

низация на обучението. Тяхното изследване има голямо значение за 
мениджмънт на класа. Тези изследвания са в две насоки: (1). натура-
листични описания на дейностите в клас, показали малкото съответст-
вие между групировките и познавателните задачи и (2). експери-
ментални изследвания, доказващи ефективността на кооперативното 
обучение. И в двата случая изследванията са ограничени по обхват 
и параметри. [209] 

1. РАЗМЕР НА ГРУПАТА. Размерът на групата в която се орга-
низира обучението е първична нейна структурна особеност. Изследва-
нията показват, че взаимодействието, въвличащо всички членове на 
групата е по-вероятно при малки групи, отколкото в големи; в големите 
групи комуникацията е затруднена; в малките групи може да се осигури 
изпълнението на диференцирани задачи според способностите на 
учениците. Диференцираната работа, в същото време може да съз-
даде неправомерна увереност на ученика относно зависимостта от 
учителя и може да доведе до управленчески проблеми. Особено 
ефективни са диадите в решаването на проблеми и в брейнсторминга. 
Триадите са силно критикувани като групов размер по отношение на 
различни методи на работа, тъй като дават възможност за доминиране 
на двама от членовете над третия и развиват междуличностна непоно-
симост. Според Johnson & Johnson (1987), групировките от по 4-8 
ученици обикновено носят белезите на малката група и се счита, че 
са най-ефективната форма за съвместна (кооперативна) работа. 
Целият клас (традиционен / формален подход), може да е ефективен 
при предаване на нова информация към голямо количество деца 
едновременно. Той обезпечава ред, контрол, цел и концентрация, 
недостигащи при другите групи. 

2. СЪСТАВ НА ГРУПАТА. Различията между групите по отно-
шение на състава (хомогенност-хетерогенност: дали са от приятели 
или не; с еднакви или различни способности, пол, етноси и пр.) е 
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важен фактор за мениджмънт на класа. Изследванията препоръчват 
основно групирането да се прави по способности (Webb, 1997). Из-
следванията на половата диференциация като основание за групира-
не са твърде противоречиви, като по-стабилно е подкрепена идеята, 
че по-ефективни са групите, в които двата пола са равнопредставени 
(Slavin, 1990; Webb, 1991), но това важи само за малките групи. Групи-
ровките по приятелство от една страна облекчават обучението като 
осигуряват поддръжка (Za jac , Hartup, 1997), но могат и да отклоняват 
учениците от задачите. 

3. ХАРАКТЕР НА ПРЕДМЕТА И ЗАДАЧАТА. Има изследвания, 
според които хомогенните групировки по способности, са по-продук-
тивни по предмети от рода на роден език и математика, а хетероген-
ните - по науките (физика, химия и пр.). 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ И УЧИТЕЛЯ. Ха-
рактерът на работното взаимодействие между учениците и учителя в 
групата е друг основен параметър. Изследването на Bennett & Dunne 
(1992) идентифицира диапазона от типове взаимодействия, които 
могат да имат място в работата на групата: индивиди, работещи като 
индивиди (сами или със съученици на една маса) или като група с 
различни нива на сътрудничество между учениците в групата. Към 
това може да се добави взаимодействието с учителя. 

5. ПРИСЪСТВИЕ НА ВЪЗРАСТНИЯ И ПОДДРЪЖКА. Логиката 
диктува, че колкото повече са групировките в класа, толкова по-малко 
количество време и внимание учителят може да отдели на всяка 
групировка. Изследванията са много и разнопосочни. Като цяло 
учителите след 90-те години на XX век започват по-често да избират 
вариантите на интерактивната (диалогова, групова) педагогика за 
сметка на фронталната, [lb.] 

8.3. ПСИХОКЛИМАТ В КЛАСА 

СОЦИАЛНА СРЕДА В КЛАСНАТА СТАЯ (CLASSROOM SO-
CIAL ENVIRONMENT). Оценките на училищната ефективност най-
често се правят на базата на ученическите достижения и други резул-
тати от обучението и не дават пълна картина на образователния про-
цес. Ролята на климат в класа за познавателните и емоционални ре-
зултати е изследвана нееднократно, като родоначалник е Lewin (1935) 
с неговата полеватеория. В последствие силен принос имат и Bandura 
с теорията за реципрочния детерминизъм в човешките отношения. 
Zahn (1986) определя климата в класната стая като набор от генера-
лизирани атитюди, емоционални перцепции и отговори. [214] 

ИЗСЛЕДВАНИЯ. Изследванията на климата в класа се правят 
с "Опис на учебната среда" (Learning Environment Inventory, LEI, Fraser, 
1982), "Скала за оценка на класната среда" (Classroom Environment 
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Scale, CES, Moos, Trickett, 1974), "Индивидуализиран въпросник за 
класната среда" (Individualized Classroom Environment Questionnaire, 
ICEQ, Fraser, 1986) и "Опис на моя клас" (My Class Inventory, MCI, 
Fraser, 1982). Скалите са „свързаност", „удовлетворение", „целенасо-
ченост" и „организация". 

Изключително представителното изследване на Haertel (1981) 
на около 18 000 ученици показва, че резултатите от ученическите 
дейности в клас положително корелират със степента на кохезия и 
целенасоченост и отрицателно с конфликтите и дезорганизацията. 
Познавателните, емоционални и социални цели на учениците са по-
добре реализирани в класове, в които е изследван и модифициран 
класният климат, [lb.] 

КОНЦЕПТУАЛНА СТРУКТУРА. Moos (1980) развива модел, 
включващ 4 взаимодействащи си и взаимозависими области, които 
са детерминанти на обкръжаващата среда в класната стая: (1). 
структура и организация. (2). когнитивни процеси. (3). характеристики 
на ученика. (4). характеристики на учителя. Те определят екологията 
на класната стая. Тази структура напомня теорията на Bandura за 
реципрочния детерминизъм. В центъра на модела са характеристиките 
на учителя. Качеството на средата може да бъде определено като 
функция на взаимодействието на тези фактори, [lb.] 

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ. Педагозите дълго време под-
държаха теорията, че класовете с висока степен на ред (структури-
раност) и учителско управление имат тенденция да произвеждат най-
благоприятни ученически резултати. С нарастването на възрастта на 
децата нараства и желанието за по-открито стил. Организационни 
фактори, като размер на класа, могат също да влияят на емоционал-
ния тон на класа, тъй като малките класове имат тенденция да са по-
сплотени. [lb.] 

ПОЗНАВАТЕЛНИ ПРОЦЕСИ. Много изследвания установяват 
връзка между класната среда и учебните резултати. Те са по-високи 
в класове с по-малко отвличащи фактори и в малки групи. 

УЧЕНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. В много изследвания се 
подчертава, че учениците масово са недоволни от средата в клас, 
дори и когато я считат за общо взето положителна. Традиционната 
среда се характеризира с устойчив акцент на конкуренцията между 
учениците. В последно време, обаче редица изследвания подчертават 
ефекта от съвместната (кооперативна) среда на различни не-позна-
вателни резултати, включително на крос-културните отношения, [lb.] 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧИТЕЛЯ. Те имат критическо влияние 
върху ученическите резултати и са важни детерминанти на класния 
климат. Резултатите от изследванията са противоречиви. Според 
Weinstein (1983), учениците предпочитат топли, дружелюбни, благо-
склонни и комуникативни учители, но също и високо мотивирани в 
мениджмънта на класа. В същото време Brophy & Good (1986) 
установяват, че учениците учат повече в класове, където учителите 
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ограничават свободата на ученика за избори, физическо движение и 
разрушения и където има относително повече контрол от страна на 
учителя. 

Soar& Soar( 1983) неустановяват връзка между топлия климат 
в клас и ученическите достижения. Crocker & Brooker{ 1986 ) - положи-
телният климат води до отказ от лошо поведение и повече комуни-
кации в клас. Аналогично при Kutnick( 1988) и Anderson (1988) с акцент 
върху уважението между ученици и учители. 

Proctor (1984) определя високите очаквания от страна на учи-
теля към учениците и себе си като най-важен елемент на добрия кли-
мат в класа. Аналогични данни привеждат и Cooper и Good (1982). 

Изследвания на различните по пол учители показват, че жените 
изразяват по-силно предпочитание на кооперативния климат, в 
отличие от стремежа към конкурентност, характерен за мъжете. Подоб-
ни резултати публикува и Moos (1980) - жените имат по-кохезивно 
влияние върху класния климат, много по-често клонят към демокра-
тичен, отколкото към авторитарен стил. Независимо от пола, обаче, 
повечето учители предпочитат ученици, които не са пасивни конфор-
мисти. 

С течение на трудовия си стаж учителите стават все по-консер-
вативни и това се отнася и до отношението към климата в клас. [lb.] 

КЛИМАТ. Психическият климат в класа влияе на познавател-
ното поведение на учениците. Учителят е част от тази учебна среда, 
той се възприема по определен начин от учениците и неговото пове-
дение въздейства на възприемането от учениците на климата на 
класната стая. 

Moos и неговите сътрудници са направили обширно изследване 
на различни институции - училища, болници, армия, затвори и пр. и 
стигат до три общи категории, характеризиращи психологическата 
окръжаваща среда: 

1. Отношения: характер и интензивност на междуличностните 
отношения в пределите на конкретната среда; степен, в която хората 
са въвлечени и степен, в която се поддържат и си помагат един на 
ДРУГ. 

2. Личностно измерение на развитието: основна насоченост и 
личностен ръст и саморазвитие. 

3. Системи за обслужване и изменение: степен, в която обкръ-
жаващата среда е подредена, ясна в очакванията, контролира и е 
чувствителна за изменения. [287] 

ОЧАКВАНИЯ ЗА КЛИМАТА В КЛАС. Учебният климат в класа 
трябва да е положителен. Това означава, че ученикът трябва да има 
увереност, че ще се справи и, че ще получи помощ, когато се сблъска 
с трудности. Тези положителни очаквания са свързани с редица усло-
вия: 

Винаги да се поставя изискване работата да се завърши 
удовлетворително. 

Да не се приемат оправдания за лоша работа. Вместо това да 
се дава възможност за корекция, ако е необходимо. 
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Да се демонстрира поведение на учителя "ти можеш да го 
направиш", което предизвиква увереност у учениците. 

Ясна идентификация на учебните цели пред учениците, така, 
че да имат ясна представа за очакванията към тях. 

Никога да не се сравняват резултатите на учениците, особено 
с по-ниски възможности, за да не се демотивират. 

Да се направи списък на задачите от урока и домашните работи, 
за да може всеки отсъстващ да е наясно какво трябва да навакса. 

За се запазят личните резултати на всеки ученик в негово лично 
досие (портфолио), така, че винаги да може да провери докъде е 
стигнал. 

Да се награди класа при цялостни успехи (взаимопомощ). 

8.4. КОНФЛИКТИ В КЛАСА 

8.4.1. СЪЩНОСТ НА КОНФЛИКТА 

ТЕРМИНОЛОГИЯ. Съществуват множество определения и тъл-
кувания на конфликта. Основата му е разногласието, отсъствието на 
съгласие (Дарендорф, Хедоури); отстраними разногласия или проти-
воречия на интереси (Акселрод ) ; разногласията предполагат външно 
проявяващи се противоборстващи типове поведения (Козер)\ осъз-
нато противоборство на индивиди или групи с противоречиви интереси 
с цел осъществяване на собс-твения интерес за сметка на интересите 
на другите (бихевиоризъм); анормално деформирано състояние на 
чувствата, нагласите и отношенията между различните страни. 

По определението на М.Дойч, конфликт има когато „двама или 
повече хора в определен момент действат и/или възприемат заедно, 
при което установяват различия в начина, по който третират своите 
ресурси, потребности и/или ценности. Това обуславя поведението 
им и техния отговор в дадената ситуация. Моментът на реакция 
(поведение) е точката на конфликта. Този конфликт може да ескалира 
(да се разрасне, разшири) или да деескалира (свие, смекчи)." 

Подобно е определението и на Hocker & Wilmot: «Конфликтът 
е изразена борба между поне две взаимозависими страни, които имат 
несъвместими цели, недостатъчни ресурси и има вмешателство от 
други при достижението на целите. То е техническо определение, което 
не описва типовете конфликти, я само компонентите. 

Конфликтът е съвкупност от различни видове противодействия 
(противоборства) на личности и групи по повод на съществено значи-
ми за тях цели, интереси, ценности, нагласи, а също осъзната практи-
ческа дейност по преодоляването на тези противоречия. 

Конкуренцията е форма на отношения, насочена към осъзнат 
краен резултат. Тя може да е съпроводена с конфликт, но може и да 
не е. Прилагат се само форми на борба, които са морално приемливи. 

Съперничеството е борба за признание на личните достиже-
ния от групата. Демонстрация на превъзходство по отношение на 
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общозначими престижни цели. Може да е свързано с конфликт, но 
може и да не е. 

Съревнование - формализирано и мирно съперничество при 
което са точно определени и записани формите и целите. 

Враждебност - фиксирана готовност за конфликтно поведение. 
Враждебността не винаги прераства в конфликт, както и не във всеки 
конфликт доминира враждебността. 

Криза - състояние на системата, при което е невъзможно 
еднов-ременно удовлетворение на интересите на две и повече групи, 
стремящи се към различни цели. Често предшества и съпровожда 
конфликтите, но не всеки конфликт поражда криза. 

Противоречие - обективно не винаги осъзнавано външно проя-
вявано състояние на системата, при което са разсъгласувани интере-
си, цели, ценности на нейните елементи. Противоречието винаги е в 
основата на конфликта. Но конфликтът за разлика от противоречието 
е външна форма на поведение по повод на противоречията. 

8.4.2. ТЕОРИИ ЗА КОНФЛИКТА 

ТЕОРИИ ЗА КОНФЛИКТА. Теорията за конфликта е една от 
основните теории, обясняващи взаимоотношенията в човешките общ-
ности. Всъщносттова етеория, отнасяща се за човешките взаимоотно-
шения изобщо. 

В съвременната социология има две големи школи, в зависи-
мост от това, какво място заема в техните теории социалният конф-
ликт. Теориите на Маркс, Вебер, Парето, Дарендорф поставят кон-
фликта в основата на обществото и при обяснението на социалните 
процеси. Теориите на Дюркем, Парсънс, Смелзер - обратното, преиму-
ществено внимание се отделя на стабилността и устойчивостта (кон-
сенсуалисти). 

В специализираната литература се застъпват още две основни 
гледни точки за природата на конфликта: ресурсен подход - обясне-
нието е материалистическо: за и поради средства и ресурси; ценностен 
подход - обяснение чрез система от вярвания, убеждения, несъвмести-
ми организационни принципи, взаимоизкпючващи се културни стерео-
типи. 

Представителите на ранните школи в почти всички социални 
науки са считали, че конфликтът е признак за неефективна дейност 
на организацията и лошо управление. В наше време и теоретиците, и 
практиците на мениджмънта са по-често склонни да приемат гледната 
точка, че конфликтите съществуват и при най-ефективната организа-
ция, и при най-добрите взаимоотношения и са не само възможни, но 
и желателни. Конфликтите трябва да се управляват. 

В теориите за конфликта след 60-те години на XX век основно 
място заемат две направления, в основата на които са постановките 
на Маркс, Зимел, Дарендорф, Крозер: диалектическа теория за конф-
ликта и конфликтен функционализъм. 

МАРКС. Карл Маркс разработва учение за противоречията и 
развива модел за социалните конфликти. Социалните отношения 
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съдържат голямо количество конфликтни интереси. Конфликтът е 
неизбежно и много широко разпространено свойство на социалните 
системи. Конфликтите най-често са породени от недостиг на ресурси, 
особено власт, а също и поради неравномерно и несправедливо раз-
пределение на тези ресурси. Конфликтът е главният източник за изме-
нение на социалните системи. Всеки конфликт има антагонистичен 
характер. 

ЗИМЕЛ. Георг Зимел представя социалната структура като не-
разривно взаимосвързани процеси на асоциация и дисоциация на 
елементите й. Конфликтът е естествена съставяща на тези процеси 
(и на двата) и по тази причина води до разрушение на системата или 
социални изменения. 

Източник на конфликтите е не само сблъсъка на интересите, 
но и проявлението на "инстинкт за враждебност" (усилва остротата 
на конфликта) и "инстинктът за любов" (може да я смекчи). 

Конфликтът има положителен ефект - съхранение и укрепване 
на социалната система (сплотяване и унификация). Той има различна 
интензивност и сила - крайните степени са конкуренция (взаимна бор-
ба по правила, водеща до взаимно обособяване) и борба (хаотична 
непосредствена битка). 

Зимел формулира няколко тезиса относно остротата на конф-
ликта: конфликтът е толкова по-остър, колкото повече групи са въвле-
чени в него емоционално, колкото по-сплотени са конфликтуващите 
групи, колкото по-силно е било предишното им съгласие, колкото по-
малко са изолирани те, колкото по-самоцелен е конфликтът, колкото 
повече по мнението на участниците, конфликтът излиза извън 
пределите на индивидуалните цели и интереси. Колкото са по-силни 
емоциите, предизвикани от конфликта, толкова по-голяма вероятност 
има да доведе до насилие. 

ДАРЕНДОРФ. Ралф Дарендорф анализира социалните орга-
низации от позициите на разделението на ролите и статусите на 
членовете, обусловени от диференциацията на властните отношения. 

Властните отношения имат тенденция да се узаконят. Но власт-
та и авторитета са дефицитни ресурси, за които се води борба и конку-
ренция. Основен източник на конфликти и изменения в организацията 
е дефицитът на власт и авторитет. Особеностите на протичането на 
конфликта зависят от отношението и принадлежността към властта 
и авторитета на различните роли и личности. 

Във всяка организация има два основни вида роли - властващи 
и подвластни. Едните се борят за съхранение на своето положение, 
а другите - за преразпределение на властта или авторитета. Развити-
ето на организацията е поредица от повтарящи се конфликти по повод 
властните отношения. 

Закономерности: 
1. Колкото повече членовете на подгрупите в организацията 

могат да осъзнаят своите интереси и да образуват конфликтна група, 
толкова по-вероятно е да започне конфликт. 

2. Конфликтът е толкова по-остър, колкото по-малка е мобил-
ността между подчинени и властващи групи и колкото повече разпре-
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делението на авторитета е свързано с разпределението на други 
привилегии. 

3. Колкото по-остър е конфликтът, толкова повече предизвиква 
структурни из-менения и реорганизации, а колкото по-насилствен е, 
толкова по-силни са тези изменения. 

4. Конфликтът е толкова по-насилствен, колкото повече унизе-
ните подчинени се превключват от абсолютно на относително ниво 
на сравнения и колкото по-малко конфликтните групи са склонни към 
съглашение. 

КОЗЕР. Теорията за конфликта на Луис Козер е най-обширна, 
разглежда комплекс от въпроси: причини, острота, продължителност, 
функции на конфликта. 

Конфликтът е процес, който при определен-и условия може да 
съхрани "социалния организъм". Във всяка социална система отсъст-
ва равновесие за сметка на напрегнатост и конфликтни отношения. 
Много процеси, които обикновено се счита че, разрушават системата 
(насилие, разногласия, конфликт) при определени условия укрепват 
интеграцията на системата и адаптацията й към външните условия. 
Конфликтът съдейства за съхранение на устойчивостта и жизненост-
та на организацията - съдейства за по-доброто разграничение между 
групите; за централизацията при вземане на решения; укрепва единст-
вото на групите, усилва социалния контрол. 

Основна причина за конфликта е че хората се противопоставят 
на съществуващата система за разпределение на дефицитни ресурси. 
Конфликтът е толкова по-вероятен, колкото повече са тези членове 
на групата; колкото по-малко са каналите на „законно" изразяване 
на недоволство; колкото по-закрита е за социална мобилност групата 
на властващите; колкото повече „обедняването" се превръща от 
абсолютно в относително. 

Остротата на конфликта се определя от такива променливи, 
като емоции, ниво на реализъм, връзка на конфликта с основните 
ценности и проб-леми. Остротата на конфликта зависи от остротата 
на предизвикващите го условия; от силата и насочеността на 
междуличностните връзки (колкото са по-тесни, толкова по-малка е 
вероятността за открито изражение на враждебност, но по-силно се 
проявява в конфликтни ситуации и обратното); от броя на конфликту-
ващите (колкото са повече, толкова по-вероятно е да стигнат до 
компромис); от реалистичността на спорния въпрос (нереалистичните 
проблеми предизвикват най-остри конфликти); от предисторията (ост-
рота на предишните конфликти); от ценностната основа. 

Продължителността на конфликта зависи от ясността на целите 
на конфликтуващите, степента на тяхното съгласие по смисъла на 
победата или поражението, способността на участниците да правят 
трезва оценка на своите действия и възможните резултати. 

СПРЕЙ. Според Дж.Спрей, групата се стреми не към равнове-
сие и единство, а към промяна. Основен групов параметър е конф-
ликтът. Равновесието е само временно и относително. Липсата на 
конфликт не значи щастие и постигнато удовлетворение. Заглушава-
нето на конфликта има отрицателни последици за групата. 
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Конфликтите не са свързани непременно с открит (физически) 
сблъсък, това може да е тиха, необявена война. Изражението може 
да е вербално и невербално. Освен това, едната от страните може и 
да не осъзнава, че е въвлечена в конфликт-това се нарича интрапер-
сонален конфликт. 

Конфликтът може да наруши живота на групата, може да я 
направи неефективна, може да насочи цялата й енергия в тази насока. 

КОМПОНЕНТИ НА КОНФЛИКТА. Сумирано: 
Конфликтите са: форма на сблъсък... неизбежни... могат да са 

с всякаква форма и съдържание... могат да са повторни и непрекъс-
нати... могат да се изменят и развиват... никога не престават... в 
конфликти могат да влязат всички. 

Наличие на поне две взаимозависими страни. Ако няма взаимо-
зависимост, няма и конфликт. 

Схващане за несъвместимост на целите (интересите). Целите 
(интересите) може да са едни и същи или съвместими, тогава няма 
конфликт. Може да се дължат на различаващи се ценности и мотиви, 
противоречиви ролеви очаквания, структурни неравенства (различен 
ценз и статус). 

Схващане за недостиг на ресурси. Недостатъчните ресурси мо-
же да са физически, икономически или социални; материални или 
нематериални. Конфликтът е от страх, че ще бъдат загубени, или ще 
липсват. 

Схващане за намеса при достижението на целите. Особено 
важен е фрустрационният компонент - усещането, че някой е пречка 
пред теб, по пътя към целите ти. Това води до конфликт. 

8.4.3. ВИДОВЕ КОНФЛИКТИ 

ТИПОЛОГИИ НА КОНФЛИКТИТЕ. Деленето на конфликтите 
на видове е достатъчно условно, твърди граници между видовете не 
съществува. 

Конфликтът може да е вътреличностен (напр. ролеви); между-
личностен; между личност и организацията, в която влиза; между 
организации или групи с един или различен статус. 

Конфликтите може да са открити (видими) и скрити (косвени 
признаци). 

Конфликтите се различават по сферата си - делови или лич-
ностен. 

Конфликтите могат да се класифицират и според техните при-
чини. Обективните причини условно може да се групират в: ограниче-
ност на ресурсите, подлежащи на разпределение; различие в цели, 
ценности, поведение, ниво на квалификация, образование; неправил-
но разпределение на отговорностите; лоши комуникации. 

Субективните причини са свързани с психологически 
особености на човешките взаимоотношения: симпатии и антипатии, 
културни, етнически различия, действия на ръководител и др.; 
личностно своеобразие на членовете на групата, например неумение 
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за самоконтрол, агресивност, некомуникативност, нетактичност -
чувствен конфликт. 

МЕЖДУЛИЧНОСТНИ КОНФЛИКТИ. Един от най-сериозните 
опити за анализ на конфликтите от психологическа гледна точка е 
моделът на съвместимостта на Р. Акоф и Ф. Емери. Те разглеждат 
четири различни типове хора по характер, според две координатни 
оси: 

ЧУВСТВИТЕЛНИ КЪМ ВЪНШНИТЕ 
ОБСТОЯТЕЛСТВА(О) 

екстраверт 

ПАСИВНИ АКТИВНИ 
(П) ПЛ ПД (А) 
интраверт 

ЧУВСТВИТЕЛНИ КЪМ ЛИЧНИТЕ 
ПРЕЖИВЯВАНИЯ(П) 

В четирите квадранта се получават следните комбинации: OA 
- екстраверт, бързо реагиращ на външните обстоятелства и активно 
въздействащ върху тях; ЛП - интраверт, зает със себе си пасивен към 
външния свят; ОП и ЛА - смесен тип. 

В сила са закономерностите: чистите типове по-трудно се при-
способяват към средата (OA - активен, но поддаващ се на влияние, 
ЛП - затваря се в себе си); при чистите типове тенденцията на развитие 
е центробежно с възрастта; при смесените типове тенденцията на 
развитие е центростремително с възрастта; в центъра е разположен 
равновесен центровертен характер; колкото по-отдалечена е една 
двойка от центроверсията, толкова по-малко успешна е. 

Конфликти при различни комбинации на характерите: 
ОП-ЛА. При конфликт и двамата считат, че е по вина на ЛА, но 

се опитват да променят поведението на ОП (парадокс), който лесно 
се поддава. Конфликтът леко угасва. При външен натиск той по-лесно 
се възприема от ОП, но след това активната реакция е на ЛА. Няма 
съперничество, а сътрудничество. 

ОА-ЛА. При конфликт и двамата считат за виновен ЛА, но всеки 
се стреми да промени другия. Само OA усеща и откликва на влия-
нията, но поради характера си не иска това. Конфликтът се разгаря и 
OA е все по-активен. Стремят да влияят на средата. Съперничество 
за ръководство. 

ОП-ОА. Всеки добре разбира, че конфликтът влияе на другия, 
но ОП се стреми да измени себе си, a OA - партньора си. ОП е възпри-
емчив и мирът се възстановява. Конфликти поради това, че средата 
се възприема по различен начин. 

ЛА-ЛА. При конфликт всеки разглежда проблема само от глед-
на точка на собствената си личност. Въздейства на другия заради 
собствените си интереси. Нечувствителност към другите. Много конф-
ликти. Не се осъзнава външното влияние. Всеки живее за себе си. 

ЛП-ЛП. И двамата са нечувствителни към другия. Не конфлик-
туват, но и не взаимодействат. Не закачат другия и са доволни от 
същото. Конфликтите угасват бързо. Не конфликгуват и със средата. 

ОА-ЛП. При конфликт и двамата считат за виновен ЛП. Но ЛП 
е малко чувствителен към опитите на OA за въздействие с цел измене-
ние на поведението. Поведението на ЛП се изменя според собствената 

277 



му оценка. OA изпитва удовлетворение и конфликтът угасва. При кон-
фликт със средата, ЛП се крие зад OA. Устойчива връзка с лидер - OA. 

ОП-ЛП. Двамата считат виновен за всичко ЛП, но всеки се 
стреми да измени само себе си. ОП счита, че се жертва, но ЛП не 
вижда това и не цени саможертвата на ОП. Нестабилни отношения. 

ЛП-ЛА. Двамата са равнодушни към другия и малко му отклик-
ват. ЛА се опитва да използва ЛП за свои цели, но поради нечувстви-
телността на ЛП това не става. В отношенията си с другите не са 
активни. Заети със себе си. Отстрани изглеждат мирни и равнодушни. 

ОП-ОП. По мнение на всеки от тях при конфликт е виновен 
другият. Всеки се стреми да избегне другия. Това стабилизира отноше-
нията, без да се приемат. Външните обстоятелства се виждат еднакво, 
но всеки се стреми да ги реши независимо от другия. Външно са мир-
на, малко общителна, пасивна, но не равнодушна един към друг и 
към обкръжаващите. 

ОА-ОА. "За всичко е виновен другият"- основен девиз. Всеки 
счита за свой дълг да измени другия, но не среща отклик. Всеки счита, 
че другия не го разбира и му доказва правотата си. Дълъг конфликт. 
При сблъсък с външни сили спорят помежду си за общата реакция. 
Враждебно настроени един към друг. Неустойчива връзка. 

Конфликтите в зависимост от значението си за организацията 
могат да са конструктивни и деструктивни. 

При конструктивния конфликт опонентите не излизат от рамките 
на етическите норми, деловите отношения и разумните аргументи. 

Деструктивният конфликт възниква в два случая: когато една 
от страните твърдо настоява на своята позиция и не желае да отчете 
интересите на другата страна и на организацията като цяло; когато 
един от опонентите прибягва до нравствено осъдими методи на борба, 
стреми се психологически да подтисне другия. 

Конфликтът може да е вертикален (между хора, намиращи се 
във властни отношения), хоризонтален (между хора, които не са във 
властни отношения) и смесен. Вертикалните и смесени конфликти 
обхващат около 70-80% от всички останали. 

ПЪЛЕН И НЕПЪЛЕН КОНФЛИКТ. В конфликта една съвкуп-
ност от потребности, интереси и ценности се противопоставя на друга. 
Конфликтът ще бъде пълен, ако се основава на едновременното 
включване в мотивацията на трите съставки (и потребности, и цен-
ности, и интереси), но може и да се включи само една или две от тях. 
Обикновено интересите не се възприемат като самостоятелен компо-
нент, а чрез другите два. 

Конфликти по повод жизнени средства (конфликт на пот-
ребности). Може да е от два типа: конфликт поради реално или фик-
тивно ограничение на ресурсите; конфликт поради съотношение на 
краткосрочни и дългосрочни потребности. 

Потребностният конфликт може да се поражда и от доминира-
щите отношения (либерални, демократически, авторитарни). Всеки 
от тях се опира на определени поведенчески стереотипи. 

Конфликтът може да е и на ниво рационални и/или емоционал-
ни (съзнателни и /или подсъзнателни) компоненти. 
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Конфликт на интересите. Общото между потребности и инте-
реси е, че и в двата случая става дума за човешки стремежи, непосред-
ствено въздействащи на социалното им поведение. Докато потребнос-
тите ориентират поведението към притежаване на блага, които са 
жизнено необходими или стимулират живота на хората, интересите 
са стимули, произтичащи от взаимните отношения на хората - не са-
мото благо като такова, а тези позиции, които дават възможност за 
достигането му (конфликт за позиции). 

Ценостен конфликт. При него се сблъскват различни (най-
често противоположни) интерпретации на целите на дейността на хо-
рата, основно за власт, знание, вяра, ред и хаос и пр. 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КРИСТОФЪР МУУР. В нея се посочват: 
(1). Конфликти, породени от интереси или нужди: субстантивни, 

процесуални, психологически, креативни. 
(2). Информационни конфликти: липса на информация, дезин-

формация, различия в гледищата и преценката за конфликта. 
(3). Структурни конфликти: нееднакво разпределение на ре-

сурси, собственост и контрол върху тях; пространствени ограничения; 
времеви ограничения; нееднаква власт и авторитет. 

(4). Ценностни конфликти: на базата на различия в религия, 
идеология, жизнен стандарт, начин на живот; на базата на различия 
в критериите да интерпретиране и оценяване на идеи, поведение, 
информация; специфика на ценностите в затворени общности. 

(5). Комуникационни конфликти: обременено общуване; не-
адекватно възприемане на позиции, стереотипи, презумпции, подозре-
ния, проекции; скрито или открито бламиране; повтарящо се негативно 
поведение. 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА МОРТЪН ДОЙЧ: 
• истински конфликт: съществува обективно и се възпри-

ема адекватно; 
• условен (случаен) конфликт: лесно разрешим, но това 

не се осъзнава; 
• смесен конфликт: зад "явния" конфликт се крие друг; 
• конфликт по недоразумение; 
• латентен конфликт; 
• лъжлив (въображаем) конфликт: поради грешки във 

възприятието; 
• пренесен конфликт; 
• конфликт на двойното отбягване: избор на по-малкото 

зло; 
• конфликт за роли; 
• конфликт за контрол на средствата; 
• конфликт за поведение един спрямо друг; 
• конфликт по отношение на трети; 
• конфликт поради различни нормативни представи; 
• конфликт поради различно възприемане на фактите. 
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8.4.4. ФУНКЦИИ НА КОНФЛИКТИТЕ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНФЛИКТА. Тези резултати не са еднозначни. 
Конфликтът може да доведе до отрицателни и положителни ефекти 
за развитието на групата. 

ПОЗИТИВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНФЛИКТА. Конструктивните 
конфликти имат основно позитивни функции: 

• води до по-добро осъзнаване на индивидуалните и 
групови проблеми и цели, 

• може да обедини хората, 
• може да изчисти отношенията от обиди и възмущение, 
• може да увеличи разбирането на другия поради 

получаване на нова информация за него, 
• намалява напрежението между конфликтуващите 

страни, 
• стимулира към изменения и развитие, 
• отслабва на „синдрома на покорността" у подчинените, 
• диагностика на възможностите на опонентите. 

НЕГАТИВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНФЛИКТА. Последиците от 
деструктивните конфликти са негативни: 

• повишаване на емоционалното напрежение в групата, 
големи емоционални (материални) загуби от участието 
в конфликта, 

• снижаване на дисциплината, влошаване на социално-
психологическия климат, 

• представа за другите като за врагове, 
• увличане от процеса на конфликта в ущърб на рабо-

тата, 
• намаление на степента на сътрудничество между чле-

новете на колектива в бъдеще, 
• сложно възстановяване на деловите отношения 

("опашка, шлейф на конфликта"), 
• висока преданост на своята група и непродуктивна кон-

куренция с други групи, 
Развитието на конфликта в негативен план става по две спи-

рали: 
Спирала на въздържането и стоенето на страна: по-малко 

директни взаимодействия; активно отбягване на другия; намаляване 
на зависимостта; прикриване на чувството за възмущение или разоча-
рование; оплакване към трета страна от другия... 

Спирала на негативизма: поведение, възприемане на другия, 
възприемане на взаимоотношенията, поведение... 

Участието в конфликта започва с развитие на спиралата на 
въздържането и стоенето на страна. 

Ако конфликтът продължава с неотслабваща сила, това ще го 
поведе по спиралата на негативизма. Развитието й прави конфликта 
неконтролируем - разрушителен. Внимателното отношение и избяг-
ването на противопоставянето преминава в наситен с емоции (основно 
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възмущение, гняв и пр.) обмен на отношения, насочен към нанасяне 
на вреда на другия човек. 

Конфликтът трябва да се управлява преди да стане такъв. 

8.4.5. ОСОБЕНОСТИ НА КОНФЛИКТНАТА ЛИЧНОСТ 

ФОРМИ НА ПОВЕДЕНИЕ В КОНФЛИКТ. Посочват се пет 
такива форми: (1). Противопоставяне. (2). Сътрудничество. (3). Ком-
промис. (4). Отклоняване, избягване. (5). Отстъпване 

Редица изследвания показват, че хората по склонността си да 
влизат в конфликти може да се подразделят на три групи: (1). устой-
чиви на конфликти; (2). въздържащи се от конфликти; (3). конфликтни. 
Последните са около 6-7% от членовете на групата (РБрамсън). 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ НА КОНФЛИКТУВАЩИ-
ТЕ. Има някои черти на характера и особености на поведението, 
характерни повече или по-малко за всяка: 

• неадекватна самооценка на своите възможности и 
способности (завишена или занижена), противоречаща 
на оценката на околните; 

• Стремеж за доминиране на всука цена, там, където е 
възможно и невъзможно; 

• консерватизъм на мислене, възгледи, убеждения, 
нежелание да се преодолеят традициите; 

• излишна принципност и праволинейност в изказвания 
и съждения, стремеж на всяка цена да се каже истина-
та в очите; 

• специфичен набор емоционални качества: 
тревожност, агресивност, инат, раздразнителност. 

ХАРАКТИРНИ ТИПОВЕ КОНФЛИКТНИ ЛИЧНОСТИ. Посочват 
се пет типични конфликтуващи (Брамсън): 

Агресивни . Делят се на: "танк", "снайперист" и "взривни". 
"Танковете"са абсолютно уверени, че са най-компетентни; не обичат 
ответни агресивни реакции; ако им се даде възможност да "изпуснат 
парата", се успокояват и често отстъпват. "Снайперистите""стрелят" 
точно и обмислено с ирония, злоба, сарказъм; ефективно се неутрали-
зират след като се поиска да обяснят какво собствено са имали пред-
вид с думите си. "Взривните" се нахвърлят на другите с артистично 
избухване, създават впечатление, че са силно обидени; трябва да 
им се даде възможност да се разредят. 

Жалващи се. Красноречиво описват своите проблеми и по този 
начин манипулират другите в своя полза. 

Нерешителни. Правят много пробни стъпки и по този начин 
предизвикват раздразнението на околните. 

Безответни. Тревожни личности, при които тревогата поражда 
не бягство от конфликта, а агресия. 

Всезнайковци. Поведението им е предизвикателно, провокират 
у околните чувство за непълноценост; не признават грешките си. 
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8.4.6. ЕТАПИ (ФАЗИ) НА КОНФЛИКТА 

СХЕМИ. В основата на всеки конфликт е ситуация, включваща 
или противоречиви позиции на страните по някакъв повод, или не-
съвпадащи интереси, желания, влечения на опонентите (потенциален 
конфликт). 

Следва етапът на преход от потенциален конфликт в реален 
(осъзнаване на различията в интересите). 

За да се разрасне конфликтът, е необходим инцидент (повод), 
когато една от страните започва действия (може да са и неволни), 
засягащи интересите на другата (конфликт = конфликтна ситуация + 
инцидент). Следва етапът на конфликтните действия. 

Конфликтът може да се разреши, но може и да премине в етап 
на увеличение и глобализиране на зоната на разногласията и антаго-
низъм. В някои случаи следва и постконфликг, особено когато разре-
шението е било компромис. 

Има и друга, по-разгърната схема: 
• Изходно положение, интереси на страните, степен на 

взаимно разбиране. 
• Инициираща страна - причини, характер на действи-

ята. 
• Ответни реакции, степен на готовност за преговори, 

възможност за нормално развитие и разрешение на 
конфликта - изменение на изходното положение. 

• Отсъствие на взаимно разбиране - на интересите на 
другата страна. 

• Мобилизация на ресурсите за отстояване на своите 
интереси. 

• Използване на сила или заплаха от сила (демонстра-
ция на сила), в хода на отстояването на своите инте-
реси; жертви на насилието. 

• Мобилизация на контраресурси; идеологизация на кон-
фликта (на базата на справедливостта и създаване 
на образ на врага); проникване на конфликта във всич-
ки структури и отношения; доминиране на конфликта 
в съзнанието на всички над останалите отношения. 

• Безизходна ситуация, нейно саморазрушаващо въз-
действие. 

• Осъзнаване на безизходността на ситуацията, търсене 
на нови подходи, смяна на лидерите на конфликту-
ващите страни. 

• Преосмисляне, преформулировка на собствените ин-
тереси на базата на опита и с отчитане на интересите 
на страните. 

• Нов етап на социалното взаимодействие. 

ЗАКОН ЗА КРЪГОВАТА (КАУЗАЛНА) ПРИЧИННОСТ ПРИ КОН-
ФЛИКТИТЕ. Според него, конфликтът има три съставящи (компо-
ненти), свързани във верига: когнитивен (как виждаме и разбираме 
другия); афективен (как се отнасяме към другия); поведенчески^как 
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постъпваме към другия). Пусковият момент на конфликта може да е 
всяко звено на веригата. 

8.4.7. ОСОБЕНОСТИ НА ДЕТСКИТЕ КОНФЛИКТИ 

ДЕТСКИ КОНФЛИКТИ. Схващанията на родители и учители 
за конфликтите между децата традиционно са се разглеждали като 
нежелателни и основната стратегия е била да се предотвратяват чрез 
вмешателство на възрастния. Съвременните теории и изследвания, 
обаче, гласят, че конфликтите на връстниците влияят силно позитивно 
в детското развитие и са важна форма на социално взаимодействие. 
Като основна стратегия се посочва оказване на помощ на децата да 
развиват стратегии за самостоятелно решение на конфликта, неза-
висими от вмешателствата на възрастните. [293] 

На детските конфликти влияят развитието на игрите, предшест-
ващите отношения между децата и присъствието на възрастните. 

Децата, играли заедно преди конфликта, е по-вероятно да 
решат мирно споровете си и да продължат да играят впоследствие. 
Също така, децата, които са участвали и в други неигрови коопера-
тивни дейности също използват по-малко агресия в конфликтите. 

Присъствието на възрастния изменя контекста на детските 
конфликти. Децата поемат отговорност за своите взаимодействия и 
вземат собствени решения по-често, когато възрастния отсъства. Детс-
ките конфликти имат тенденция да са по-агресивни, когато възрастния 
присъства. 

СТРУКТУРА НА ДЕТСКИТЕ КОНФЛИКТИ. Ross и Conant (1992) 
включват три елемента: проблем, стратегия, резултати. 

Проблемите са породени от сблъсъци във физическата или 
социална обкръжаваща среда на детето. Killen и Turiel (1991) 
категоризират детските конфликти на етични (физическа защита, 
отстояване на индивидуалните права) и социални (правила за 
действие). 

Стратегиите за разрешаване на конфликта включват физичес-
ка и вербална тактика, която може да бъде и агресивна (много често) 
и неагресивна. Неагресивните физически стратегии са от типа на взе-
мане на играчка или заемане на място (позиция). Устните стратегии 
са различни - от проста опозиция (възражение) до разсъждения и 
преговори. Децата често използват дразнене и демонстрация на пре-
възходство в ръст и сила, възраст, способности или знания. Често се 
търсят вмешателствата на възрастните, за да се реши конфликтът. 
Последното, обаче е съмнително като резултат, тъй като обикновено 
намесата на възрастните води до решения, характерни за възрастните 
и които не се възприемат винаги от децата. 

Резултатите от конфликта могат да бъдат: (1). нерешена ситуа-
ция; (2). наложено от възрастните решение; (3). Отстъпване на едното 
дете пред другото; или (4). взаимно решение, съгласувано чрез прего-
вори, компромис или включване в алтернативни действия, [lb.] 

РОЛЯ НА ВЪЗРАСТТА И ПОЛА НА ДЕЦАТА. Възрастта на 
децата води до различия в решението на конфликтите. Според Ross 
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и Conant (1992), по-малките деца по-често използват физически мето-
ди, а по-големите рядко се съгласяват по социални проблеми и из-
ползват по-често устни преговори и разсъждения, а според Laursen и 
Hartup (1989), по-малките деца по-често използват примирителни 
стратегии в неагресивни конфликти, а по-големите са по-настойчиви. 

В изследване на Killen и 7ш'е/(1991) се установява, че в детските 
градини доминират нерешените конфликти; сред решените, домини-
рат насочените от възрастните. 

Ролята на пола в детските конфликти не е ясна като ролята на 
възрастта. Има свидетелства, че момчетата са по-конфликтни и при-
лагат по-различни методи от момичетата. Други изследователи, обаче 
(Laursen, Hartup, 1989) не намират никакви различия между момичета 
и момчета в количеството конфликти или агресивността, [lb.] 

8.4.8. РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ 

"Мирът не е отсъствие на конфликти, а присъствие на 
правосъдие." (доктор Мартин Лутър Кинг, младши). 

ПОНЯТИЕ. Понятието „разрешаване на конфликти" (Conflict 
resolution) означава системи за решение на конфликти и за намаля-
ване на тяхната сила. Това е подход към проблемите в човешките 
отношения, който включва анализ на проблема и достигане до реше-
ние чрез преговори, на основата на взаимно уважение. Принципни 
моменти: 

• Отказ от каквото и да е агресивно поведение и 
възприемането на ситуацията като печеливша за 
едното страна и губеща за другата, а като губеща и за 
двете. 

• За да се неутрализира конфликта, учениците трябва 
да критикуват идеи, а не хора. 

• В процеса на обсъждането проличават различията. 
Всяка страна трябва да има възможност да обясни 
конфликта от своя гледна точка. 

• Участниците трябва да разберат гледната точка на 
другата страна. 

• Активен брейнсторминг относно възможните решения 
на конфликта. 

• Учениците се учат да водят преговори, да избират най-
доброто решение. 

ЦИКЪЛ НА КОНФЛИКТА. Понятието "Цикъл на конфликта" е 
модел, разработен от Long & Wood през 80-90 години на XX век. Той 
помага на учителя да разбере развитието на конфликта. Съгласно 
модела, под влияние на инцидента в ученика се активизира системата 
от убеждения и резултатът е отрицателни мисли и чувства. Ученикът 
има избор: (а) да действа според тези чувства, (б) да потисне чувство-
то в себе си или (в) да се откаже от конфликта. При това най-често 
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ученическото участие е импулсивно, а в 60% от случаите на конфликти 
възрастен-дете, те се задълбочават по вина на възрастите. 

Учителите естествено моделират чувствата, които изпитват тех-
ните ученици. Резултат - агресивните ученици подстрекават агресия 
на учителите, докато тихите ученици предизвикват чувство за безпо-
мощност у учителя. [301] 

РЕФЛЕКСИЯ. При възникването на конфликт в клас, учителите 
реагират повече според предишния си опит и разбиранията си, и по-
малко след задълбочен анализ на случая. Рефлексията обхваща: (а), 
преживяване на дилема или проблем, (б). наблюдение на неговото 
местоположение и дефиниране, (в), предложение на възможно реше-
ние, основано на очевидност, (г). развитие на хипотеза, основана на 
разсъждение и (д). наблюдение и експеримент, които водят към прие-
мане или отхвърляне на началното заключение, [lb.] 

8.4.9. СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТНИ 
СИТУАЦИИ 

Има четири варианта на управление на конфликтна ситуация: 
предотвратяване, подтискане; отсрочка; разрешение. 

СТРАТЕГИЯ НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТА. Вклю-
чва следните насоки: да се отстрани реалният предмет на конфликта; 
да се привлече в качеството на арбитър незаинтересовано лице с 
готовност да се подчинят на неговото решение; да се принуди едната 
страна да се откаже от предмета на конфликта в полза на другата. 

СТРАТЕГИЯ НА ПОДТИСКАНЕ НА КОНФЛИКТА. Прилага се 
по отношение на конфликти в необратимо деструктивна фаза и към 
безпредметни конфликти: целенасочено и последователно се съкра-
щава количеството на конфликтуващите; разработват се системи от 
правила, норми, предписания, регламентиращи взаимоотношенията 
между потенциално конфликтните един към друг хора; създават се и 
непрекъснато се поддържат условия, които затрудняват или препятст-
ват непосредственото взаимодействие между такива хора. 

СТРАТЕГИЯ НА ОТСРОЧКА. Временни мерки, помагащи само 
да се ослаби конфликта и по-късно при възможност да се разреши. 
Те са насочени към изменение на отношението на единия конфлик-
туващ към другия чрез увеличаване или намаляване на силата, ролята 
или мястото на едната страна във въображението на другата; изме-
нение на представата на страните за конфликтната ситуация (условия 
на конфликта, взаимоотношения); изменение на значимостта (харак-
тер, форма) на обекта на конфликта (ненужен или недостижим) във 
въображението на страните и по този начин да се направят те по-
малко конфликтни. 
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КОНСЕСНУСНА КЛАСНА СТАЯ. В консенсусната класна стая 
всички решения, които обикновено се правят от учителя самостоя-
телно, се вземат от класа като цяло. [253] 

СТРАТЕГИИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В УЧИЛИ-
ЩЕ. В специализираната литература се разглеждат различни стра-
тегии за разрешаване на конфликти. Те се определят от възможните 
изходи от конфликта (изискващи различни стратегии): предотвра-
тяване, справяне (регулация), временно отстраняване, разрешаване. 

Като най-важна задача на групата се счита избора на най-доб-
рата стратегия (Д. Джонсън). Главните детерминанти на стратегиите 
са: личностните особености на участниците, предистория на отно-
шенията, ограничения на ситуацията, съдържание на конфликта, очак-
вания и становища на зрителите (страничните), непосредствени пе-
чалби и загуби, предвиждане на по-късни последици. 

ВИДОВЕ СТРАТЕГИИ. Сред многото стратегии за разре-
шаване на конфликта като най-често прилагани може да бъдат 
посочени следните [218 и др.]: 

(1). Проблемно-решаваща: разлагане и решаване на части. 
(2). Едностранна инициатива, насочена към намаляване на зап-

лахата за другия, доброжелателност. 
(3). Разединяване на враждуващите страни. 
(4). Съединяване на враждуващите страни. 
(5). Не оказване на съпротива. 
(6). Договаряне - съгласуване на правилата. 
(7). Компромис, приспособяване - съгласуване на ценностите. 
(8). Разбор на конфликта по методиката МАКС (В.А.Смехов): 

Как релно аз постъпих? Как исках да постъпя? Как трябваше да постъ-
пя? Как реално той постъпи? Как искаше да постъпи? Как трябваше 
да постъпи? Като какъв той ме видя? Какъв бих предпочел да ме 
види? Какъв бих предпочел да го видя? 

(9). Преки преговори с участието на неутрален слушател, въвле-
чен като трета страна. 

(10). Посредничество - избягване на преките контакти и общува-
не чрез трето лице, като решението се взема от страните. 

(11). Арбитраж - въвличане на трето лице, като решението се 
взема от него. 

(12). Юридически модел - въвличане освен на «съдия» и на 
«адвокати» на двете страни. 

(12). Игнориране. 
(13). Прехвърляне на проблема на родителите на детето. 
(14). Предаване на проблема на училищната администрация. 
(15). Преки указания как да действат и да решат проблема си. 
(16). Обсъждане на по-общ проблем и формулиране на извод 

- "как трябва да се действа". 
(17). Обсъждане на проблема и намиране на приемливо реше-

ние заедно. 
(18). Персонален разговор (диалог) с децата. 
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ОСНОВАНА НА ИНТЕРЕС СИСТЕМА. Тази система (an interest-
based conflict-resolution system) е високо ефективна в превенция, 
управление и решение на голям диапазон проблеми, които възникват 
в трудови и учебни групи, които се стремят да подобрят качеството 
на работата си и участието. 

Свързва се с тренинг на групата за действие в ситуации като 
следните: 

• Какво трябва да правим, ако започнем да усещаме 
смущения относно нашите цели, задачи, роли, пълно-
мощия? 

• Какво трябва да правим, ако забележим зараждането 
на междуличностни конфликти в хода на контактите 
си с другите? 

• Какво трябва да правим, ако нашите контакти започнат 
да „боксуват", без реален прогрес? 

• Какво трябва да правим, ако забележим, че изпитваме 
раздразнение и обща неудовлетвореност от контактите 
си с другите? 

• Какво трябва да правим, ако имаме съмнения и тревоги 
относно нашия лидер? 

РАЦИОНАЛНО-ИНТУИТИВНА СИСТЕМА. Методът е разрабо-
тен от Дж. Скот. Той обединява съзнанието и интуицията при изби-
рането на начина на действие в конфликтна ситуация след оценката 
на обстоятелствата, характерите, интересите и нуждите на въвлече-
ните в конфликта хора, а също и собствените цели, интереси, нужди. 

Ако емоциите са истинската причина за конфликта, се прилага 
техника на емоционално охлаждане на двете страни, за да се 
достигне до споразумение. 

Ако основната емоция е раздразнение, се прилага техника за 
намаляване на раздразнението - съчувствено изслушване, даване 
възможност на гнева да се прояви, убеждение с цел смекчаване на 
отрицателните емоции или отстраняване на неразбирането, предиз-
викващо раздразнение. 

Ако основната емоция е недоверие, се прилага техника за пре-
одоляване на недоверието открито и продуктивно обсъждане. 

Ако основната емоция е страх, се прилага техника за намаля-
ване на страха. 

Ако основните емоции са други, се прилага техника за само-
успокояване и успокояване на другите хора. 

Ако конфликтът е предизвикан от неразбиране, се прилага тех-
ника за подобряване на общуването. 

Ако конфликтът е предизвикан от това, че някои не поема отго-
ворност за нечии дейности, се прилага техника за определяне на 
отговорната страна. 

Ако конфликтът е предизвикан сблъсък на стилове на поведе-
ние, се прилага техника за оценка на подходящия стил. 

Ако конфликтът е предизвикан от личностни фактори, се при-
лага техника за ефективно изразяване на своите нужди. 
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СИСТЕМА „ПЕЧАЛБА-ЗАГУБА". Разглеждането на конфликта 
през призмата на печалбите и загубите на двете страни "Какво печеля 
и какво губя и какво печеля като губя и какво губя като печеля?" води 
до диференциране на няколко варианти на изход от конфликта: 

(1). Силово разрешаване - «Аз печеля - ти губиш». Агресията 
става чрез думи (отправяне на заплахи, обиди, настояване на всяка 
цена на своето) или физическа сила. 

(2). Сътрудничество - «Аз печеля, ти печелиш». Свързано е с 
успокояване на другия, опит да се открие причината на конфликта, 
предложения на различни алтернативи и опити заедно да се търси 
взаимоприемливо решение. 

(3). Компромис: «Аз нещо губя и ти нещо губиш, аз нещо печеля 
и ти нещо печелиш»; опит за разбиране на гледната точка на другия, 
за намиране на трето решение, предразполагане на другия и пр. 

(4) .Заглаждане - «Аз «губя», ти «печелиш»» - при малка 
ценност на позицията и склонност към отстъпка в името на по-важни 
цели. Изход чрез шега или отстъпление от темата, прехвърляне на 
друга тема, предотвратяване на натиск от страна на другия. 

(5). Игнориране - «Аз губя, ти губиш». Подобни реакции - ома-
ловажаване на проблема, промяна на темата, търсене на арбитър 
или посредник и др. 

СИСТЕМА ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ОТ СТРАНА НА СЪУЧЕНИ-
ЦИТЕ. Тази система (Peer mediation systems) много силно подобрява 
уменията за общуване и разбирането на организационните конфликти. 
Та дава възможност на много членове да участват не само в процеса 
на вземане на решение, но и на изпълнението му. Чрез обучение и 
практика, членовете интернализират неконфликтно поведение и 
поведения в ситуация на конфликт на други хора и тези модели стават 
част от естественото им поведение. Децата чувстват подкрепата и 
грижата на своите приятели. 

При посредничеството се привлича неутрално трето лице 
(посредник), който помага на страните при решение на техните 
проблеми със съгласието на всички страни. 

Ефективността на тези програми се оценява на 58-93 % [284]. 

СЪУЧЕНИЦИ-ПОСРЕДНИЦИ ПРИ РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕ-
МИ. Посредничеството при конфликти изисква структурирана за реша-
ване на проблеми комуникация, между склонните към сътрудничество 
диспутиращи и учениците-посредници, които ги насочват към взаимо-
приемливо решение на техния конфликт. Те ги стимулират да общуват 
относно конфликта си, да говорят за своите чувства и желания, за 
средствата за решаване на конфликтната ситуация, водят ги към съг-
лашение. Задачите на посредниците са да облекчат преговорите и 
да насочват към съгласие. [143] 

Посредничеството на връстниците е много важно - учениците 
се учат да комуникират ефективно и развиват у себе си умения за 
решаване на проблемите. Ползата е за всички - установява се, че 
има много начини да се реши един проблем; научава се, че не винаги 
възрастният (учителят) е необходим за посредник; посредниците 
изпитват увеличено чувство за собствено достойнство; развиват по-
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добри умения за слушане, общуване и наблюдение, сътрудничество 
и коопериране; познавателни навици. [152] 

Към посредничеството се отправят някои препоръки: 
Да се съобрази с разнообразието от норми в мултикултурна 

среда. 
Добра е конфликтите да се решават в извънучебно време. 
Обсъждане с учениците дали се нуждаят от помощ при оценка 

на предложените им решения. 
Конфликтуващите трябва да изпитат положителни взаимодей-

ствия извън посредничеството, за да се подобрят техните отношения. 
[143] 

ОБУЧЕНИЕ НА ПОСРЕДНИЦИ. Препоръчва се да се следва 
модела на Американската асоциация на юристите: 

/. Интродукция. (1). Представяне на участниците. (2). Обясня-
ване ролята на посредника. (3). Обясняване на основните правила 
(напр. взаимно уважение). (4). Обяснение на посредническите стъпки. 

II. История. (1). Двете страни излагат своите версии на 
историята пред посредника. (2). Сумиране на двете истории. (3). Дек-
лариране на увереност, че Вие разбирате същността на конфликта. 
(4). Увереност, че двете страни разбират същността на конфликта. 

III. Факти и чувства. (1). Страните излагат една пред друга 
своята история. (2). Разкриване на факти и чувства от двете страни. 
(3). Смяна на ролите на двете страни. (4). Сумиране на фактите и 
чувствата на двете страни. 

IV. Избор. (1). Питане на двете страни, как могат да решат 
проблема. (2). Запис на всички решения. (3). Обсъждане само на 
решенията, които са приемливи и за двете страни. 

V. Съглашение. (1). Прилагане само на решения, с които двете 
страни са съгласни. (2). Оформяне на договор (контракт) със собстве-
ни думи. (3). Всеки го подписва. 

VI. Продължение. (1). Обяснение, как да продължи работата. 
(2). Благодарност на всички за работата. [284] 

ПРЕГОВОРИ. За да станат възможни преговорите, е необхо-
димо да са изпълнени определени условия: двете страни да са взаи-
мозависими; да отсъстват значителни различия във възможностите 
(силата) на субектите на конфликта; да има съответствие между ста-
дий на развитие на конфликта и възможностите за преговори. 

Преговорите са основен механизъм на общуване. Стандартната 
преговорна стратегия (позиционен подход) предвижда само две въз-
можности - ч о в е к да е мек и отстъпчив и да етвърд и безкомпромисен. 

В Харвард е разработен метод за ефективно и дружелюбно 
достигане на разумен резултат, наречен „принципни преговори" или 
„преговори по същество". Идеята е да се търси решение на пробле-
мите, а не да се търгува; да се търси взаимна изгода там, където е 
възможно, а там където не е възможно да се настоява за спазването 
на справедливи норми; твърд подход спрямо същността на конфликта 
и мек - към отношенията между хората. 

Възможността за преговори зависи от етапа на развитие на 
конфликта: 
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Първи етап - напрегнатост, несъгласие: рано е за преговори, 
още не всички съставни части на конфликта са определени. 

Втори етап - съперничество, враждебност: преговорите са 
рационални. 

Трети етап - агресивност: преговори с участието на трета 
страна. 

Четвърти етап - насилие, военни действия: преговорите са 
невъзможни 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ВОДЕНЕТО НА ПРЕГОВОРИ. Методът може 
да бъде сведен до пет пункта: 

1. Да се отдели проблемът от хората и техните емоции, между 
участници в преговорите и предмет на преговорите. 

2. Преодоляване на недостатъците, произтичащи от концентра-
цията на вниманието върху позициите на участниците. 

3. Да се разработят взаимоизгодни варианти на решения. 
4. Да се настоява за използването на обективни и справедливи 

критерии. 
5. Двата варианта на търсене на взаимоизгодно решение са 

компромисът или сътрудничеството, които са ефективни в различни 
ситуации. [72] 

Компромисът се избира като цел на преговорите когато: про-
блемът е относително прост и ясен; за разрешение на конфликта 
няма много време или трябва да се разреши веднага; по-добре е да 
се достигне временно съглашение, а след това да се анализира вни-
мателно ситуацията и да се открият скритите й причини; проблемът 
и неговото решение не са твърде важни за двете страни; не може да 
се постигне решение чрез сътрудничество или власт. 

Сътрудничеството е цел на преговорите когато: предметът 
на спора е сложен и изисква детайлно обсъждане и компромисно 
решение; двете страни имат време за избор; интересите на двете стра-
ни са много важни и компромисът за тях е неприемлив; страните са 
общо взето доброжелателни, готови да се изслушат и с уважение да 
се отнесат към противоположна гледна точка; двете страни се стре-
мят към дългосрочно, а не към временно решение и не искат да го 
отлагат. 

Процедурата е следната: 
1. Признаване за наличието на конфликта, т.е. наличие на про-

тивоположни цели и методи у опонентите. 
2. Определяне на възможността за преговори. 
3. Съгласуване на процедурата за преговорите. 
4. Определяне на кръгът от въпроси, предмет на конфликта в 

съвместно използвани от всички страни термини. 
5. Разработване на варианти за решения. 
6. Приемане на съгласувано решение: комюнике, резолюция, 

договор за сътрудничество. 
7. Реализиране на приетото решение на практика. 

КОНФЕРЕНЦИИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ В КЛАСА. 
Учениците могат да се въвличат в решаването на проблемите на класа. 
Един път седмично се прави конференция, траеща поне 15 мин. 
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Методически въпроси: кутия за жалби на удобно място, категоризация 
на проблемите; брейнсторминг; дневен ред; сядане в кръг; свобода 
на изказвания; да не се позволява да се обвиняват или наказват 
един друг; да не се бърза с решенията. [274] 

ГРУПОВА ДИСКУСИЯ. Обичайна практика е да се разделят 
учениците на малки групи, за да обсъдят тема или да отговорят на 
някой въпрос и след това да докладват за резултата от обсъждането 
и решението на групата като цяло. 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСКУСИЯ. 
1. Учителят да въведе участниците в основните теми на 

дискусията. 
2. Стеснете тематиката. 
3. Формулирайте стандарт на отговор. 
4. Стимулирайте участието. 
5. Подпомагайте отговорите. 
6. Съобразявайте се с културните особености на участниците. 

ТЕХНИКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ДИСКУСИ-
ЯТА. Изследванията показват, че в работата на класа участват активно 
две трети, до три четвърти от учениците. Техният брой нараства при 
структуриране на беседата. 

1. Стенлист(постер). Групите сумират своите отговори на голе-
ми листи хартия. След това всички обикалят класната стая и четат 
текстовете. Коментарите се пишат на същия лист. 

2. Ротация по станции. Всяка група се намира на определена 
станция, където обсъжда един въпрос. Пише се на постер. Групите 
се завъртат. Всяка обсъжда и решението на предишните, като пише 
по постера своите забележки. Ротацията продължава докато всички 
групи обиколят всички станции. 

3. Билярд (лавина). Способ да се прави обсъждане, свързано 
с развитие и все по-широко включване. Учениците започват обсъжда-
нето като индивиди, след няколко минути се формират двойки по 
подобие, следват четворки и т.н. Обсъждането приключва когато це-
лият клас стане една група. 

4. "Експерт" . Прави се кратък списък на теми, подлежащи на 
изучаване. Всеки ученик става "експерт" по една от тях, отначало 
индивидуално, а след това в обсъждане с други ученици - експерти 
по същата тема. След това експертите оказват помощ на неекспертите 
в разбирането на темата. [134] 

5. «Обърни се к ъ м съседа си». Проблемът или въпросът е 
изложен. Учениците се обръщат към съседа си, който седи да тях, за 
да обсъдят отговорите си. За целта се изисква малко време: 20-30 
секунди. Прилага се, когато въпросът изисква прост или бърз отговор. 
Проблемът е, че в двойката единият ученик може винаги да доминира. 

6. "Мислене по двойки " . Техниката е подобна на предходната. 
Обсъждането трябва да завърши с единен отговор. Изисква се повече 
време за обсъждане. 

7. "Мислене по двойки и след това по четворки" . След об-
съждането по двойки се образуват четворки от съседни двойки и се 
продължава процесът. Представя се мнението пред целия клас. 

291 



8. "Колективно писмо" . В кръг се подава лист, на който се 
записват предложенията за отговори. Може да се направи в група от 
3-5 ученика, но и в целия клас - "Кръгла маса". Приложима е при 
мозъчна атака. 

9. "Вътрешни и външни кръгове" . Оформят се два кръга -
вътрешен и външен. Всеки ученик дискутира с партньор от другия 
кръг. Кръговете се завъртат в различна посока и спират. Следва диску-
сия с друг партньор. Този процес се повтаря докато е необходимо. 

10. "Линия на ценностите". Начертава се линия и от двете й 
страни застават тези които са "за" и "против". Следват най-различни 
варианти: дискусия по двойки, аргументация на отговора и пр. С тече-
ние на времето всеки може да преминава от едната част в другата. 
[186] 

8.4.10. МЕНИДЖМЪНТ НА КОНФЛИКТИТЕ В КЛАСА 

ПОВЕДЕНИЕ В КОНФЛИКТНА СИТУАЦИЯ. К.Томас и Р.Кил-
мън разработват основните стратегии за поведение в конфликтна 
ситуация. Стратегията (още наричана стил) на поведение в конкретния 
конфликт, се определя от мярата, в която искате да удовлетворите 
собствените интереси, действайки пасивно или активно и интересите 
на другата страна, действайки съвместно или индивидуално. 

В зависимост от два параметъра: (1). степен на реализация 
на собствените интереси и цели и (2). ниво на кооперативност, 
отчитане на интересите на другата страна, съществуват пет стратегии 
(стила) на поведение при конфликт: съперничество, сътрудничество, 
компромис, избягване, приспособяване. 

Нито един от тези стилове няма абсолютна ефективност във 
всички ситуации, а ва зависимост от конкретните обстоятелства. 

СЪПЕРНИЧЕСТВО. Характеризира се с активна борба за сво-
ите интереси и цели с прилагане на всички достъпни средства: власт, 
принуда, зависимост, натиск. Ситуацията се възприема като крайно 
значима за него, въпрос на живот или смърт; твърда и непримирима 
антагонистична позиция спрямо опонента. 

Характерна е за човек със силна воля, авторитет, власт, не 
особено заинтересован от сътрудничество с другите. 

Прилага се когато изходът от конфликта (решението) е много 
важен за индивида; той притежава достатъчно власт и авторитет и 
му се струва очевидно, че предлаганото от него решение е най-доб-
рото; когато чувства, че няма друг избор и няма какво повече да губи; 
когато трябва да се приеме непопулярно решение и човек има 
достатъчно пълномощия за това; когато подчинените предпочитат 
авторитарния стил. 

В някои случаи се счита, че конфронтацията в контролирани 
размери е по-продуктивна от гледна точка на решението на конфликта 
от другите възможности. Проблемът е чувството за загуба, поражение, 
формиращо нови конфликти. 
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Този стил не се препоръчва в близките лични отношения, тъй 
като предизвиква отчуждение; не се препоръчва и в ситуации на не-
достиг на власт. 

СЪТРУДНИЧЕСТВО. Индивидът активно участва в търсенето 
на решения, удовлетворяващи всички участници. Предполага открит 
обмен на мнения, заинтересованост на всички участници в конфликта 
от общо решение. 

Това е най-трудният стил, тъй като изисква продължителна 
работа; умение да се обяснят желанията, изслушване, сдържане на 
своите емоции. Прилага се когато е необходимо да се намери общо 
решение, ако всеки от подходите е важен и не е допустимо компро-
мисно решение; когато са налице продължителни, трайни и взаимо-
зависими отношения с другата страна; основна цел е придобиването 
на съвместен опит; страните са способни да се изслушват и да излагат 
своите интереси; необходима е интеграция на гледните точки. 

КОМПРОМИС. Действията са насочени към търсене на реше-
ния чрез взаимни отстъпки, междинно решение, устройващо и двете 
страни, при което никой особено не печели, но и не губи. Прилага се 
когато опонентите притежават еднаква власт, имат взаимно изключва-
щи се интереси, нямат достатъчно време за търсене на най-доброто 
решение и за момента това ги задоволява. 

Стилът е най-ефекгивен, когато двете страни искат едно и съ-
що, но знаят, че е невъзможно да стане едновременно; когато двете 
страни имат еднакво убедителни аргументи; удовлетворението на 
индивидуалните желания не се възприема като жизнено важно; 
хората ги устройва и временно решение, тъй като или няма време за 
друго, или другите подходи са се оказали неефективни; счита се, че е 
по-добре да получиш нищо, отколкото до загубиш всичко. 

ИЗБЯГВАНЕ. Решението на конфликта се отлага и той най-
често преминава в скрита форма. 

Реализира се когато проблемът не се възприема като особено 
важен и не се счита за нужно да се отстояват права, не се сътрудничи 
с другите за търсене на решения; не се счита за важно до се губи 
време за дреболии, източникът на разногласия е несъществен; 
въздържание от изказване на мнение, от спор; бягство от отговорност; 
ако ситуацията се възприема като твърде сложна и непосилна за 
решение в своя полза, а понякога и човек дори скрито не желае да я 
реши в своя полза; когато човек иска да спечели време, за да изучи 
ситуацията и да получи допълнителна информация преди да реши; 
незабавното решение на проблема е опасно и само може да влоши 
ситуацията; конфликтът върви към саморегулиране и затихване от 
само себе си; човек реагира така в особени психически ситуации -
умора, болест, тъга, когато е зает с натрапчиви мисли, с работа и пр. 

ПРИСПОСОБЯВАНЕ. Целта е съхранение или възстановяване 
на благоприятни отношения с опонента. Действа се съвместно с 
другата страна, но при това се подтискат собствените интереси, за 
да се запази нормална атмосфера. Този стил се счита за най-ефекти-
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вен, когато проблемът е много важен за едната страна и не особено 
съществен за другата; когато едната е склонна да жертва 
собствените интереси в полза на опонента; ако се счита, че е по-
важно да се запазят отношенията и да се възстанови спокойствието 
и стабилността, а не да се разреши конфликта; ако индивидът има 
малко шансове за победа, малко власт; когато човек осъзнава, че 
правдата не е на негова страна;. 

ЕТИЧЕСКА ОРИЕНТАЦИЯ НА УЧИТЕЛЯ. Oser&Althof{ 1993) 
определят две ориентации в професионалната етика на учителите 
спрямо техните ученици, всяка от които е идеална концепция за 
справедливост и правосъдие: (1). "дискурсна етика" - целяща да на-
мери "най-правилното" решение и (2). "реалистична беседа" - ориен-
тация, която обезпечава баланс в процеса на вземане на решения 
между моралното измерение и инструменталното, функционално и 
технологическо измерения на ситуацията, за да се достигне до "добро" 
решение. 

Учителят трябва да научи ученика да решава конфликти. В 
този смисъл, учителското поведение е резултат от процеса на вземане 
на решения, които управляват три аспекта на неговата идентичност: 
(1). като експерт в предмета и в педагогиката; (2). като индивид с 
особени индивидуални, социални и културни разбирания, насоченост, 
интереси и вкус, на различни познавателни и социо-морални нива; 
(3). като членове на училищна култура и общество с определена цен-
ностна ориентация. [218] 

МОДЕЛ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ. Candice Carte класифици-
ра поведенческите стилове на учителя при решение на конфликти в 
континуума насилие - разбиране: насилие, въздържане, кооперация, 
приемане, разбиране [143]. При посредничеството се отчитат възмож-
ните отговори и предложените решения. 

Oser&Althof разглеждат модел за вземане на решения в между-
личностните (социо-морални) конфликти в клас и в училищните кон-
тексти. Той включва 5 стратегии. Maslovaty разделя втората и петата 
на по две: 

1. Въздържане, избягване - учителят избягва вземането на 
решение и поемането на отговорност. Среща се в 4,4 % от случаите. 

2. Прехвърляне на отговорността върху родителите. Среща 
се в 1,4 % от случаите. 

3. Прехвърляне на отговорността върху училищните влас-
ти. Среща се в 4,2 % от случаите. 

4. Едностранно вземане на решение -учителят действа авто-
матически и спонтанно, той "знае какво прави". Среща се в 8,3 % от 
случаите. 

5. "Непълна беседа" - учителят позволява наученика да пред-
стави различни гледни точки и индивидуални потребности и след това 
учителят предлага решение на проблема. Среща се в 18 % от случа-
ите. 

6. "Пълна беседа" - учителят въвлича всички ученици, позво-
лявайки на всеки да изрази гледна точка и да сподели отговорността 
за вземане на решение. Среща се в 19,3 % от случаите. 
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7. Диалог - индивидуален разговор с детето или децата, които 
са в конфликт. Среща се в 44,4 % от случаите. 

Най-важният извод е, че в над 90% от случаите учителите 
поемат отговорност за самостоятелно действие (4+5+6+7). Малцина 
избягват конфронтацията (1) или търсят странична помощ (2+3). [218] 

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ. С това понятие 
се означава целенасочено въздействие по отстраняване (минимиза-
ция) на причините, породили конфликта, или за корекция на поведени-
ето на участниците в конфликта. 

Към методите за управление на конфликтите се отнасят: вътре-
личностни, структурни, междуличностни, преговори, ответни агресив-
ни действия. 

1. Вътреличностни методи. Развитие на умения правилно да 
организират своето собствено поведение; да изказват своята собст-
вена гледна точка, без да предизвикват защитни реакции от страна 
на другите хора; за асертивност. 

2. Структурни методи. Въздействие върху организацията -
неправилно разпределение на пълномощия, организация на труда, 
система за стимулиране и т.н. 

3. Междуличностни методи. Въздействие върху формата, 
стила на поведението на хората в конфликта. 

4. Преговори. Представляват набор тактически техники, насо-
чени към търсенето на взаимоприемлемливи решения за конфликт-
ните страни. [72] 

На конфликта трябва да се гледа като на задача, която трябва 
да бъде решена. За тази цел трябва да се определи причината за 
конфликта: обстоятелства; особености на въвлечените в тях хора; 
повтарящи се форми на поведение или отношения; недостатъчно 
общуване или неразбиране; различия в планове, интереси и оценки; 
неверни предположения; отсъствие на съчувствие къч нуждите и 
желанията на другите и т.н. След което, да се приложи съответната 
корекционна техника. 

КРОС-КУЛТУРНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РАЗРЕШАВАНЕТО НА 
КОНФЛИКТИ. Изследванията на разрешаването на конфликти в 
мултикултурна среда показват, че културните различия в стиловете и 
целите на решението на спора, диференциалните чувства за власт и 
това може да засяга процеса и резултатите. Тези фактори могат да 
влияят на процеса на посредничество. Несходството между нормите 
в различните култури засяга и посредничеството, което не е културно 
неутрално. То е ефективно и се прилага в култури, в които хората са 
били обучени да са асертивни и открити относно техните проблеми и 
лични желания, то е по-ефективно в колективистичните култури. [143] 

УКАЗАНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА УЧИТЕЛЯ В СИТУАЦИЯ НА 
КОНФЛИКТ 

1. Учителите трябвада познават детските намерения. Тетрябва 
да помогнат на децата да разберат това за тях действителен конфликт 
ли е или фиктивен. 
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2. Детската способност да решава конфликти, както и устната 
компетентност и способността да търси други перспективи расте с 
практиката. 

3. Учителите могат да намалят възможностите за провокиране 
на постоянни конфликти, като контролират физическата и символна 
среда. [293] 

4. Има начини да се прекрати сбиване, без да се прилагат въз-
пиращи техники. Имат за цел отвличане на вниманието и прекъсване 
на нарушителите. 

• Привлечете вниманието им. Кажете или направете 
нещо, за да отклоните вниманието им един от друг и 
да го привлечете към себе си. Бъдете възмутителен. 
Просто бъдете различен, сторете нещо неочаквано. 

• Използвайте човечен, а не професионален, делови тон. 
• Направете искрен комплимент,кратка и специфична 

похвала. 
• Говорете лично. Трябва да потърсите връзката с личен 

поздрав, изпълнен с непосредствена любезност, което 
е продължение на вашата топлота към друг човек. 

• Тъй като хората реагират по-положително на призна-
нието, че вие първи им оказвате уважение и запазвате 
достойнството им, придружете своята покана да се от-
теглите насаме с някакъв друг начин те да запазят 
самоуважението си. [64] 

8.5. ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

ТЕОРЕТИЧНИ МОДЕЛИ. Davie (1993) посочва пет модела за 
обяснение на детското проблемно поведение: (1). психодинамичен 
подход, (2). бихевиористичен подход, (3). хуманистична психология, 
(4). системен подход и (5). теория за етикетажа. 

ПРИЧИНИ ЗА ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ. Причините за лошо 
поведение на учениците са разнообразни и умението на учителя да 
ги определи е много важно за мениджмънта на класа, тъй като е 
свързано пряко с интервенционните му стратегии. 

Посочват се две базови причини: 
1. Родителска л ю б о в и признание. Недостигът на любов и 

признание в детството предизвиква чувство за безнадежност, ниска 
самооценка и потенциални трудности в междуличностните отношения 
- способност за сприятеляване и поддържане на приятелства. 

2. Последователен и разумен контрол на дисциплината . 
Децата имат потребност от ясна, последователна система от правила 
и контрол, основан на любов а не на враждебност. 

Ако тези елементи липсват (или дори един от тях), нарушенията 
са по-чести от нормалното. [247] 

Освен тях, често се посочват и други причини: 
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Първата и най-обичайна причина е скуката - когато учениците 
дълго време не са ангажирани с дейност, те често извършват нару-
шения. 

Друга обичайна причина е учебната фрустрация - прекалено 
трудните задачи предизвикват или агресивни реакции, или подтист-
натост. 

Някои ученици се държат лошо за да привлекат вниманието 
на съучениците (особено от другия пол). 

Лошото поведение може да се дължи и на реална или скрита 
борба за власт с учителя. Това се получава особено често когато 
другите учители са властни и новият или възприеманият като слаб 
се превръща в жертва. 

Неувереността в собствените сили може да е причина за лошо 
поведение. Постоянните конфликти с учителите са защитна реакция 
за да не се получават задачи, които заплашват с провал. [139] 

ТИПОВЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В КЛАС. В литерату-
рата съществува голямо количество системи за организация и класи-
фикация на проблемите в поведението на децата. Срещат се обзори 
на 24 различни системи. Най-известните от тях са две. 

GAP( 1966), включва 10 категории: (здравни проблеми; реактив-
ни нарушения; нарушения, свързани с развитието; психоневротични 
нарушения; личностни нарушения; психотични нарушения; психофи-
зиологични нарушения; мозъчни синдроми; умствена недостатъчност 
и др.), като освен това всяка категория има подкатегории и обширен 
списък от признаци. Тази система е много критикувана за несъгласу-
ваност в критериите за класификация и за клиничния и характер. 

Системата за класификация на Quay (1972) е по-подходяща 
за практиката на мениджмънта на класа. Поведенческите проблеми 
могат да се класифицират в 4 категории: (1). Личностни проблеми. 
(2). Проблеми с маниерите. (3). Незряло поведение. (4). Социализа-
ционни простъпки. Към тях се добавят още: (5). Сериозни емоцио-
нални нарушения. (6). неправилна социална перцепция. (7). учебни 
затруднения. [174] 

ЛИЧНОСТНИ ПРОБЛЕМИ. Децата с личностни проблеми са 
най-често обхванати от чувства за тревога, страх или дистрес, не-
съответствие и безнадеждност. Често се оплакват от физически 
болести и нещастие. Типично е: уединение, апатия, отхвърляне на 
другите, срамежливост, извънредна чувствителност, чувство за под-
чинено положение, депресия, тъга, печал, нервозност, мечтание и 
тревожност. Те са по-скоро жертви на другите, отколкото нарушители 
в клас. Често се развиват схолофобия и дидактофобия. 

ПРОБЛЕМИ С МАНИЕРИТЕ. Общи елементи в поведението -
"активна антиобществена агресивност"; конфликти с учителите, съуче-
ниците, властите, родителите: бой, борба, неподчинение, разруши-
телни действия, безотговорност, своеволие, шумен, необуздан, експан-
зивен, наглост, нахалство, безочливост, ревност, импулсивност, исте-
рия, гняв, сквернен език, заповедни и властни постъпки. Такива деца 
не само преследват другите, но и имат тенденция да са безразлични 
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относно ефекта на тяхното поведение върху другите. Почти напълно 
липсва чувство за вина или разкаяние. Понякога това поведение е 
опит да се привлече вниманието на другите върху себе си и да получи 
внимание и признание. Често това поведение се отнася към патологич-
ните и болестни състояния. 

НЕЗРЯЛО ПОВЕДЕНИЕ. Незрялото, недоразвито, неадекватно 
поведение се характеризира с прекомерно фантазиране, пасивност, 
летаргия, слаба концентрация на вниманието, ленивост, сънливост, 
тромавост, непохватност, социална изолация, мастурбация, игра с 
играчки в клас, кражби, внушаемост, податливост на измами и лъжа, 
социална некомпетентност, разсеяност и обща незрялост. Деца, които 
"живеят в свой собствен свят". Нямат необходимите умения и навици, 
които да им позволят да се справят напълно с изискванията на 
училището. 

СОЦИАЛИЗАЦИОННИ ПРОСТЪПКИ. Това са актове на пове-
дение, които са следствие от социализацията - възприемане на опре-
делени поведенчески модели от обкръжаващата среда. Човек прави 
нещо, защото и другите го правят и защото мисли, че това е правилно. 
Поведението е отговор на средата, насочено е към подражание или 
утвърждаване сред връстниците. Такива деца като правило са членове 
на групи, банди, имат "лоши другари". 

СЕРИОЗНИ ЕМОЦИОНАЛНИ НАРУШЕНИЯ. Макар и по-рядко 
се срещат деца със сериозни емоционални проблеми: халюцинации, 
илюзии, дискоординации на време и пространство, тревожност и др. 
Те имат причудливо поведение, живеят в своя свят, обикновено отно-
шенията с другите са безпорядъчни, разсъжденията им са странни и 
почти е невъзможно да се води нормално обучение с тях. 

НЕПРАВИЛНА СОЦИАЛНА ПЕРЦЕПЦИЯ. Този аспект на пове-
дението може да бъде определен като неспособност за незабавно 
идентифициране и разбиране значението на поведението на другите, 
намалена способност за разбиране на отношения, чувства и намере-
ния на другите, на вербални и на невербални изражения. Lemer(1976) 
описва тия деца като: лошо реализиращи се в независими действия 
сред връстниците; слаби в оценките си на другите; нечувствителни 
към общата атмосфера на социалната ситуация и непрекъснато изказ-
ващи се или действащи неадекватно на ситуацията. Това са деца, 
които често бягат от училище; често се оплакват, че другите не ги 
обичат; често наричат другите с прозвища; тотално чувство за вина -
аз съм прост, тъп... 

УЧЕБНИ ЗАТРУДНЕНИЯ. Този термин е изключително широк в 
своя обхват и дефинициите са неясни. Общо това са деца, които 
изпитват различни проблеми, водещи до трудности при обучение в 
нормални условия, но няма ясно идентифицирани причини за тези 
трудности. В практиката се използва и определението на Clements 
(1969) - ученик с поне средно ниво на интелектуално развитие, със 
съществено изоставане в едно или повече основни академични уме-
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ния (четене, аритметика, писане...) и демонстрира една или повече 
характеристики, обикновено свързани със синдрома за познавател-
ната неспособност (хиперактивност; беден, неизразителен език; емо-
ционална лабилност или неспособност за концентрация), [lb.] 

8.6. РАБОТА С НЯКОИ ОСОБЕНИ КАТЕГОРИИ ДЕЦА 

МЕНИДЖМЪНТ НА ДЕТСКОТО ПОВЕДЕНИЕ. През послед-
ните 10-15 г. станаха важни изменения в разбиранията за мениджмън-
та на детското поведение. Вместо традиционното функционално 
управление, сега много повече се работи по алтернативни модели, 
като основното е въздействието на средата, с цел да се направи тя 
ефективно предотвратяваща нежелателните форми на поведение. 

КОНТИНУУМ НА ЕФЕКТИВНАТА ПОДДРЪЖКА НА ПОВЕДЕ-
НИЕТО. Включва три нива. 

Първична превенция. Насочена е към ученици без сериозни 
поведенчески проблеми, каквито са 80-90% от учениците. Прилагат 
се универсални интервенции: т.н. School-Wife System; Classroom Sys-
tem. 

Вторична превенция . Насочена е към ученици „в риск" с 
поведенчески проблеми, каквито са 5-15% от учениците. Прилагат се 
специализирани групови интервенции: т.н. At-Risk System. 

Третична превенция. Насочена е към ученици със сериозни 
или хронични поведенчески проблеми, каквито са 1-7% от учениците. 
Прилагат се специализирани и индивидиуални интервенции: т.н. In-
dividual Student System. 

„КРЪГ НА КУРАЖА". Система от принципи за корекция на детс-
кото поведение (The "Circle of Courage") на Brendtro, Brokenleg & Van 
Bockern. Включва четири съставки: 

Принадлежност. Учениците трябва да се насочат от внимател-
ни и грижовни възрастни (родители, учители, други), за да започне 
развитието на процес на интегриране на основните социални цен-
ности. Отклоняващите се трябва да се насочват към преоткриване 
на загубената идентичност. Противодействие на асоциалните нагласи 
може да се прави на основата на доверие, приятелство и интимност. 

Майсторство. Учениците трябва да развият социална, инте-
лектуална и академична компетентност, да станат способни и 
отговорни граждани. Децата може да се опитват да доказват своята 
компетентност по неправилен (дори извратен) начин или да бягат и 
отказват да реагират на трудностите. Такива деца трябва да се подпо-
могнат с организирането на среда, предоставяща им множества раз-
лични възможности за „правилно" социално поведение. 

Независимост. Учениците трябва да бъдат сигурни, да се чув-
стват в безопасност под ръководството на възрастните, да развиват 
положителна автономия и взаимозависимост и да са убедени, че имат 
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някаква власт над техния свят. При усещане за безсилие и безправие, 
някои деца се самоутвърждават чрез непослушание и агресия или 
стават жертви на другите. Решението е да се осигурят възможности 
за развитие на доверие, самодисциплина и положителни лидерски 
умения. 

Великодушие . Положителна обкръжаваща учебна среда с 
приятелски, грижовен климат, подкрепяща положителния социален 
и академичен опит. Оставени без възможности да дават на другите, 
някои деца биват въвлечени в псевдо-алтруистична помощ или стават 
„роби" на другите. Противодействието е да се стимулира преживя-
ването на радост и удоволствие от помощта на другите. 

УЧИТЕЛСКИ ОТГОВОРИ НА УЧЕНИЧЕСКОТО ЛОШО ПОВЕ-
ДЕНИЕ. Диапазонът от отговори на ученическото лошо поведение е 
широк, но може да се сведе до шест категории, които са подредени в 
ред, който отразява нарастващото ниво на вмешателство на учителя 
(интервенционизъм): 

1. Планирано игнориране. 
2. Устно или зрително възпиране на учениците. 
3. Ненасочено описание на недопустимото поведение от типа: 

"някой шуми...". 
4. Въпроси към учениците от типа: какво правиш и защо го 

правиш... 
5. Утвърдителни съждения относно поведението. 
6. Физически контрол. 
7. Непосредствено напомняне на правилата в индивидуална 

беседа. 
8. Въздействие под формата на естествени логически после-

дици. 
9. Коментар на поведението, не на човека. 
10. Налагане на наказание съответстващо на простъпката. 
11. Символно подкрепление. Награда. 
12. Сключване на договор (контракт). 
13. Контакт с родителите. [212] 

СТРУКТУРИРАНЕ НА КЛАСНАТА СТАЯ. Steven Little форму-
лира няколко принципа за структуриране на класното пространство, 
които имат голямо значение за работата на учителя. По този начин 
се ограничават възможностите на учениците с проблемно поведение 
да влияят на другите. 

• Учениците с проблемно поведение трябва да са пози-
ционирани близо до учителя, но не и отделно от остана-
лите ученици. 

• На двама ученици с проблемно поведение не трябва 
да се разрешава да седят един до друг. 

• Учениците с проблемно поведение се нуждаят от по-
чест контрол и наблюдение, затова трябва да са винаги 
в полезлението на учителя. 

• На чина (масата) не трябва да се допускат ненужни за 
момента предмети. 
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• Ученици с проблемно поведение не трябва да сядат 
до прозореца, за да не се отвличат от гледката. 

ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД. Налага се в някои случай, които се 
определят като „кошмар за учителя". Това е влизането за пръв път в 
нов клас; откритото предизвикателство; шумният клас; невъзмож-
ността да се контролира ситуацията; чувството за позор, възмущение 
и фрустрация; потребността от инструменти, за да се свърши дадена 
работа. 

Основна предпоставка на терапевтичния подход е, че съпроти-
вата, апатията и слабата мотивация на ученика не е негова личностна 
характеристика, а са състояния, провокирани от външни (основно 
междуличностни) влияния. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧИТЕЛЯ. 
Необходими качества: високо ниво на умения за междулич-

ностна комуникация; умения за терапевтична емпатия; способност 
да неутрализира личните си предразсъдъци и увлечения. 

Необходимо поведение: задаване на открити въпроси; реф-
лексивно слушане; преструктуриране и поддръжка на ученическите 
изказвания; неконфронтационен отговор на съпротивата; самоефек-
тивна поддръжка; извличане от устните изявления на ученика причини 
за изменение. Пример: 

Учител: И тъй, Диана, как мислите, какво е Вашето положение 
в училище? 

Диана: Много добро, предполагам... 
Учител: Вие трябва да имате в момента 90 точки. Колко имате? 
Диана: Струва ми се около 40. 
Учител: Мислите ли, че това е добре? 
Диана: Струва ми се, не... 
Забранено поведение : аргументация; позиция на всичко 

знаещ експерт; етикетиране; задаване на ред „закрити" въпроси; 
конфронтация. Пример: 

Учител: Диана, Вие винаги закъснявате за училище? 
Диана: Не, не... 
Учител: Но Вие днес закъсняхте! 
Диана: Добре де, днес, но вие казахте винаги... 
Учител: Мислите ли, че това е добре? 
Диана: Е, не винаги, но често... (Победа за Диана - вярата й, 

че учителската рефлексия е дефектна е укрепена) 

СТАДИИ НА ИЗМЕНЕНИЕТО. Стадиите са повече циклични, 
отколкото линейни - ученикът може да се движи и напред, и да се 
връща назад без подкрепление. 

1. Начален стадий - ученикът не вижда проблема, който подле-
жи на корекционно въздействие. 

2. Съзерцание - ученикът е неуверен, има проблем, но мисли, 
че може и да го прескочи. 

3. Подготовка - ученикът знае, че има проблем и почти е готов 
да се измени. 
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4. Действие - ученикът прави конкретни поведенчески измене-
ния. 

5. Поддръжка - ученикът се подкрепя с външни и вътрешни 
мотивационни заявления. 

РАБОТА НА УЧИТЕЛЯ В ИНТЕГРИРАНИ (ИНКЛУЗИВНИ) КЛА-
СОВЕ. Особен раздел в разработките на проблемите на мениджмънта 
на класа е работата на учителя в интегрирани класове (наричани 
още инклузивни) - включващи деца с умствени и физически увреж-
дания и здрави деца. Сред авторите бихме отбелязали N.L.Murdick, 
B.Petch-Hogan и L. Soodak. 

8.6.1. ДЕЦА В ПУБЕРТЕТ 

Много от публикациите в педагогическата литература са посве-
тени на проблемите на децата в пубертета, когато стават значителни 
физиологически, познавателни и социално-емоционални промени. 

Промененото самосъзнание и съмненията в себе си често водят 
до съмнения, че ще са социално приети от съучениците, особено от 
тези, които са социално значими за тях. Учителят трябва да има 
предвид, че поведения, които изглеждат глупави, неприятни или даже 
антиобществени, често са опити за утвърждаване в групата на връст-
ниците. Затова този тип поведение не трябва да се възприемат 
прекалено сериозно и лично. Вместо това, учителят трябва да помогне 
на детето да разбере, че неговите действия може да доведат до лични 
оскърбления. 

Важен момент във взаимоотношенията на учителя и ученика-
пубертет е, че учителят е модел на съответно поведение, на който се 
подражава. Изследванията показват, че в тази възраст учениците са 
особено чувствителни към "мъжественото" поведение - увереност, 
спокойствие, сила на характера, уважение, справедливост и пр. [280] 

8.6.2. СЛАБИ И НЕУСПЯВАЩИ УЧЕНИЦИ 

НЕУСПЕВАЕМОСТ. Характерните признаци на неуспеваемост-
та на учениците са едни и същи: 

• наличие на пропуски във фактическите знания и спе-
циални зададения предмет умения, които не позволя-
ват да се усвоят съществени елементи на изучаваните 
понятия, закони, теории, а също да се извършват не-
обходимите практически действия; 

• наличие на пропуски в навиците за учебно-познавател-
на дейност, понижаващи темпа на работа до степен 
ученик да не може за определеното време да овладява 
необходимия обем от знания и учебни умения; увели-
чено число грешки при изпълнение на учебните задачи; 
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• недостатъчно ниво на развитие и формиране на лич-
ностни качества, не позволяващи на ученика да проя-
вява самостоятелност, настойчивост, организираност, 
саморегулация и други качества, необходими за ус-
пешно учене; 

• неизпълнение на редица учебни задачи или често тър-
сене на помощ; 

• неблагополучия в междуличностните отношения (със 
съучениците, учителите, родителите); 

• снижение на интереса към училището, нежелание да 
се учи и т.н. 

РАБОТА СЪС СЛАБИ УЧЕНИЦИ. 
Не трябва да се поставят в ситуация на неочакван въпрос, 

изискващ бърз отговор; да се даде достатъчно време за обмисляне 
и подготовка. 

Желателно е отговорът да е в писмена, а не в устна форма; да 
се дава допълнително време за проверка и поправка на написаното. 

Обучението трябва да е високо структурирано. Не трябва да 
се дава за усвояване за кратко време голям по обем, разнообразен и 
сложен материал; да се разбие на малки и обособени информационни 
кадри и да се дава постепенно. 

Да не се изпитват (и особено да не им се поставят оценки) 
върху току-що усвоен материал; да се даде възможност да се поработи 
повече в къщи и информацията да отлежи. 

Да се дадат възможности за преживяване на удовлетворение 
от самоефективността и успеха в обучението, колкото и малки да са 
те. Да се формира увереност в своите сили и знания, във възмож-
ностите им да се учат чрез правилна тактика на похвали, особено във 
връзка с екстремални, стресови ситуации - изпити, контролни. 

Много внимателно да се коментират неуспехите на ученика, 
тъй като и той самият обикновено се отнася много болезнено към 
тях. 

Да се минимализират стимулите от средата, които го отвличат 
и разсейват, да не се превключва вниманието му. 

Да се създава спокойна, не нервозна обстановка; да се избягват 
наказанията - в много случаи детето е наказвано непрекъснато и ги 
възприема като естествени и като стимул на който реагира с лошо 
поведение. 

Да се контролира изискуемото поведение - да се поощряват 
проявите на „правилно" поведение. [92] 

РАБОТА С НЕВНИМАТЕЛНИ ДЕЦА. Наричат се деца с ADD -
невнимателно (дефицит на внимание) поведение (attention-deficit dis-
order). Правилата, които следват са формулирани от Е. Hallowell & J. 
Ratey (1992): 

1. Убедете се, че имате работа с деца от тип ADD. 
2. Осигурете си поддръжка от училището и родителите. Пред-

ставяйте се като добре осведомен и компетентен човек, с когото може 
де се консултират. 

3. Знайте вашите лимити. Не се страхувайте да търсите помощ. 
Не сте специалист по всичко. 
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4. Попитайте детето. Често то интуитивно може да ви посочи 
решението на проблема. Често ADD е проява на ексцентричност. 

5. Децата се нуждаят от напомняне. Те не се раждат научени. 
Вътрешното структуриране на поведението се предхожда от външно. 

6. Обучението трябва да е емоционално и да носи удоволствие 
вместо скука или страх. 

7. Съставете списък от правила. Децата трябва да знаят какво 
ги очаква. 

8. Повтаряйте напътствията. Това особено се отнася за децата 
с по-нисък интелект. 

9. Често контактувайте с децата с очи. 
10. Мястото на децата с ADD е близо до вас - до работното ви 

място. 
11. Поставяйте ограничения, граници, давайте задачи. Това 

успокоява и не наказва. Да се прави последователно, предвидимо, 
бързо и явно. Да не се влиза в сложни обсъждания на справедли-
востта. 

12. Направете дневен ред и го дайте на детето, за да го има 
пред себе си през целия ден. 

13. Помогнете на децата да си правят свой план за деня, осо-
бено за след училище. Един от признаците на децата с ADD е неуме-
нието да се движат по график. 

14. Намалете честотата на изпитванията на децата с ADD, 
изпитвайте ги само когато сте уверени, че знаят, за да създадете увере-
ност. 

15. Предвидете "предпазен клапан", например, напускане на 
класа за малко, вместо да се направи грешка. Добре е това да се 
регламентира в правилата за поведение. 

16. Домашната работа да се преценява повече по качество, 
отколкото по количество. Децата с ADD често се нуждаят от намалено 
натоварване 

17. Честа обратна информация за прогреса (развитието). 
Децата с ADD трябва по-често от другите да научават какво се иска 
от тях и какво ги очаква. 

18. Големите задачи да се раздробят на малки задачи. Това е 
едно от най-важните правила за обучение на децата с ADD. При 
трудности детето реагира по принципа "никога няма да се справя". 
При по-леки задачи нараства увереността и "доброто" поведение. 

19. Бъдете игриви, забавни, нетрадиционни, ярки. Децата с 
ADD обичат новостите и им отвръщат с ентусиазъм, те мразят скуката. 
Това помага за задържане на вниманието. Скучният материал трябва 
да се включва между игри и други атрактивни методи. 

20. Не прекалявайте със стимулирането. Децата с ADD могат 
"да прекипят". 

21. Подчертайте успехите на децата с ADD в максималната 
възможна степен. Тези деца се нуждаят още повече от другите от 
положително стимулиране на самочувствието. Похвалата е рядкост 
в техния живот и трябва да я получат преди всичко от вас. 

22. Паметта често е проблем за тези деца. Добре е да ги учите 
на мнемонически техники. 
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23. Използвайте схеми при преподаването. Подчертавайте, 
акцентирайте на основното. 

24. Обявете това, за което ще говорите преди да започнете. 
Говорете ясно и точно това, което трябва, а не общи приказки и откло-
нения. 

25. Опростете обучението. Опростете планирането. Опростете 
вариативността. По-простата формулировка е по-вероятно да се 
запомни. 

26. Използвайте обратна връзка, за да помогнете на детето да 
стане самонаблюдаващо се и самоконтролиращо се. Децата с ADD 
почти винаги имат проблеми със самоконтрола. 

27. Направете своите очаквания явни. 
28. Системата с точки като награда за положително поведение 

е приложима при децата с ADD. Обикновено те добре се включват в 
системата от награди и наказания, ако е ясна. 

29. Ако детето има проблеми със социалните условни знаци -
думи, жестове, мимики и пр., проведете с него обучение и тренинг в 
тази насока. Учете ги на комуникация. 

30. Развивайте уменията на децата при изпит да се представят 
по най-добрия начин. 

31. Мотивацията подобрява поведението на децата с ADD. 
32. Отделни деца изпитват непоносимост към други и трудно 

работят заедно с тях. Налага се да се изпробват много варианти на 
съвместни дейности, за да стигнете до най-добрите състави. 

33. Децата трябва да се чувстват заети, ангажирани. Тогава 
вероятността да извършат нарушения намалява. 

34. Детето трябва да носи отговорност за своите дела. 
35. Пробвайте да въведете бележник за родителите. Така ще 

установите ежедневна връзка с тях и ще установите и обратна връзка 
с детето. Ще се избегнат острите кризи. 

36. Пробвайте да въведете бележник ежедневни доклади за 
постигнатите резултати. 

37. Създайте система за поощряване на самоконтрола - кратки 
характеристики на собственото поведение в края на деня и др. 

38. Гответе за "неструктурираното" време, когато децата са 
извън вашия контрол и не са заети с външно организирана дейност. 

39. Хвалете, галете, одобрявайте, поощрявайте... 
40. По-зрелите деца са склонни да обмислят повече варианти 

на поведение и да спорят по тях. Обсъждайте, без да си мислите, че 
непременно ще изберат този вариант. 

41. Писането е проблем за много от децата с ADD. Тренирайте 
ги чрез диктовки, писане на клавиатура, правете повече устни и по-
малко писмени изпитвания. 

42. Играйте ролята на диригент на оркестър. Тишина и внима-
ние преди започването на часа, заемане на местата навреме и всеки 
на своето място, съзнание за обща дейност, в която всички участват 
и не могат един без друг. 

43. Когато е възможно, осигурете на всеки ученик "приятел по 
учене", най-добре е ако има телефон. 

44. Избягвайте етикетите, прякорите. 
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45. Срещайте се често с родителите, а не само при проблеми 
и кризи. 

46. Поощрявайте четенето на глас - в училище и в къщи, както 
и умението на детето да излага свързано своя отговор по дадена 
тема - от курикулума или житейска. 

47. Повтаряйте, повтаряйте, повтаряйте. 
48. Обучавайте с много упражнения. Упражненията поглъщат 

детската енергия и я насочват в полезна насока. 
49. При по-големите ученици подчертавайте значението на 

подготовката в дома пред тази в клас. 
50. Децата с ADD често са по-надарени, отколкото ви се струва, 

те са живи, спонтанни, изобретателни. Това трябва да се използва и 
не се отчита непременно като слабост. 

8.6.3. ДЕЦА С ПОВЕДЕНЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ 

„ТРУДНИ ДЕЦА" . Терминът „трудни деца" ("difficult") се упо-
требява като синоним на „педагогически занемарено дете" или „ученик 
с отклонения в обучението и поведението" [29]. За училището това са 
един от основните проблеми. „Трудните" деца не са само неуспяващи. 
Това е много по-широко понятие. 

Случаи на „трудни деца" се наблюдават във всяка ученическа 
възраст, но са най-чести в преходната, средната. Те водят до различни 
психически аномалии, които са свързани с различни видове девиантно 
поведение 

Обикновено това са учениците, които не само се учат на неза-
доволително ниво, но и при това също грубо нарушават изискванията 
на училищната дисциплина, правилата за поведение и извън училище. 

Главната причина за това състояние е недостатъчното общо 
развитие, но то само по себе си не води задължително до проблеми 
с възпитаността, но може да стане неин източник. 

Признаци за изоставане в общото развитие на ученика: 
неумение да се определя главното в разни ситуации; неустойчиви 
познавателни интереси и нежелание да се учи, което води до неуспе-
ваемост; неувереност при изпълнение на домашни работи и други 
поръчения от страна на учителите или родителите; повторение на 
едни и същи грешки в ученето и поведението; ниска работоспособност 
и бърза уморяемост (може да е причинена и от здравни проблеми); 
разрив на думи и дела (обещава, но не изпълнява); нежелание да 
преодолява трудности; равнодушие към обкръжаващите го хора; ниска 
взискателност към себе си при висока взискателност към другите. 

Характерни „трудни" деца. 
Егоисти. Това дете е привикнало неговите капризи да се из-

пълняват на 100%. Инатът и нахалството е средство за постигане на 
успех. Недисциплинираността е резултата от това. 

Деца с нарушения в чувствената сфера - озлобеност, грубост, 
жестокост и агресивност, враждебност, недоверчивост към хората, 
прогресираща отчужденост, цинизъм, липса на съвест и чувство за 
вина. 
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Л ъ ж ц и , хитреци . Детските лъжи може да се породени от 
различни причини - нежелание да изпълни дадена задача; лицемерие, 
страх от наказание; подражание на образци от семейството (понякога 
родителите стимулират децата да лъжат). 

Ленивост, мързел. 
Деца с неадекватно з а в и ш е н а с а м о о ц е н к а и з а н и ж е н а 

самокритичност ; завист. 
Клоун на класа. 
Клюкар. 
Източници на отклоняващото се поведение са деформациите 

на дълбочинните психологически структури или ограничения на ресур-
сите - външни (ситуацията не е способна да осигури необходимите 
средства) и вътрешни (детето не знае, че преследваната цел може да 
се достигне по социално приемлив път). 

Всеки ученик може да е "труден" в определени моменти. 
Някои ученици стават хронично "трудни", тъй като се чувстват 

неоценени от учителя. 
Основният принцип за работа с такива деца може да се фор-

мулира така: даже „най-трудното" дете иска да е „добро", но се нуждае 
от помощ: признание, уважение, любов. 

Всеки метод на работа трябва да съхрани самочувствието на 
учениците. Всеки метод, който оскърбява предизвиква в крайна сметка 
негодувание, протест и желани за отмъщение. 

ДЕЦА С ЛОШО ПОВЕДЕНИЕ. Причините за това явление са 
сложни и множествени. Посочват се следните основни фактори: (а) 
общата ерозия на уважението към статуса на възрастния и властта в 
обществото. (Ь) вредните ефекти от телевизията, (с) изменените мето-
ди за отглеждане и възпитание на децата, (d) увеличението на 
социалните разногласия, включително брачните конфликти, които 
влияят подривно на семейството, (е) акцентите върху индивидуалното 
развитие и проявление. [195] 

ДЕЦА С НЕВНИМАТЕЛНО И/ИЛИ ХИПЕРАКТИВНО-ИМПУЛ-
СИВНО ПОВЕДЕНИЕ (ADHD). Изследвания на ADHD (attention-defi-
cit/hyperactivity disorder) са правени основно в контекста на родител-
ско-детските взаимодействия. Много малко са те в условията на учи-
лището. Това е парадоксално, тъй като именно там този тип поведение 
е изключително разнообразно и може сериозно да навреди на образо-
вателния процес. 

ADHD се свързва с: емоционална лабилност и ниска адаптируе-
мост; тревожност, затваряне в себе си; ниска интелигентност и обучае-
мост; импулсивност, опозиционно поведение и повишена агресивност; 
учебни затруднения и липса на удовлетвореност от обучението; 
съмнение в собствените качества и необходимост от поддръжка; 
фрустрация от родителите. 

ADHD води до силно напрежение в учителя (негативно възприе-
мане). Това напрежение е строго индивидуализирано. [187] 

По данни от печата, в САЩ това състояние се счита за болестно 
и към него се отнася всяко дете с намалено внимание и по-подвижно 
по темперамент. Прибягва се и до медикаментозно лечение. Критиките 
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са, че мнозина американски лекари искат да напъхат множеството 
проблеми на детското израстване в тази удобна за родителите форма. 
Удобна, защото тя предполага гълтане на хапчета, които правят детето 
спокойно и почти незабележимо за околните. Забравя се, че някакъв 
вид хиперактивност на децата в определена възраст е напълно 
нормална. 

ДЕЦА С ЕМОЦИОНАЛНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ СМУЩЕНИЯ. 
Счита се, че някои ученици нямат умения и поведенчески репертоар, 
необходими за да се справят с многото академически и социални 
очаквания в училище. В резултат, те започват да търсят алтернативни 
пътища за намаляване на тези очаквания. Разработват се облекчени 
планове и програми, които предпазват от възникването на таки-ва 
проблеми. Изследвания с деца с емоционални и поведенчески смуще-
ния (emotional and behavi-oral disor-ders, EBD) показват, че техните 
проблеми намаляват при такъв подход, като изискването и индивидуа-
лизация на промените. [243] 

Като деца с високо ниво на EBD се описват 12% от всички 
деца с подобни отклонения, като в тях се включват и тези с умерено 
умствено изоставане. Тази малобройност на случаите е основанието 
за съмнение в ползата от тези вмешателства. [205] 

Причините за EBD са различни: семейни, членство в банди, 
злоупотреба с наркотици и алкохол и др. Сред тях, обаче е и учител-
ското поведение. Учителите често определят поведението натези деца 
като "непоносимо" и "отвратително" и практически ги изключват от 
учебния процес. Това не е правилно. Обучението е диалогов процес, 
предполагащ взаимодействие на ученици и учители, с другите уче-
ници, с учебните материали. Изучаването на тези взаимодействия 
може да доведе до по-добро разбиране на провокативното и 
агресивно поведение на тези деца и на контекста, в пределите на 
който това става. Трябва да се отчита и че не само учителят влияе на 
учениците, но и обратното - неговото поведение също подлежи на 
промяна. 

В изследването на Philip Gunter & Susan Jack [189] се устано-
вява, че взаимодействията между учителите и учениците с агресивно 
поведение, рядко са положителни (похвала или положителни пос-
ледствия) - само в 3 % от времето учителят реагира така. Отрицател-
ните взаимодействия (агресивни, отрицателни вербални или невер-
бални и пр.) се срещат в 22 % от времето. Те от своя страна предизвик-
ват ответно деструктивно поведение от страна на учениците. 

Тъй като инициативата за такова поведение е на учениците, 
интересни са техните източници. Основните са предпазване и спасе-
ние от застрашаващите елементи на средата, които се възприемат 
като неприятни - трудността на учебните материали, неприемане на 
някои от формите за организация на работата, неефективни учебни 
процедури и процедури за управление на поведението, които се 
основават на наказания. 

При промяна на подхода на учителя - увеличаване на похвали-
те и общо подобряване на отношението му към учениците с EBD, се 
установява, четова не води до фактическа промяна в броя и интензив-
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ността на този тип поведение. Променя се само съотношението поло-
жителни-отрицателни учителски отговори. 

А в т о р и т е описват няколко стратегии , насочени към 
намаляване на общото ниво на "лошо" поведение в класната стая -
и от страна на учениците, и от страна на учителя. 

1. Намаляване на антипатията (омраза, отвращение, нена-
вист). Включва: (а) Преоценка на учебните програми, така че обуче-
нието да е нито много трудно, нито много лесно. (б). Стратегия на 
мениджмънт на класа, подчертаваща използването на положителни 
подкрепления, (в) Увеличение на положителните взаимодействия 
между учителя и учениците, увеличаване на процента на похвалите, 
(г). Използване на по-ефективни учебни методи. Макар, че това са 
всеизвестни неща, те рядко се изпълняват. 

2. Оценка и планиране на обучението. Макар, че се изисква 
всеки ученик да има индивидуализирана учебна програма (IEP), 
оказва се, че това не се прави винаги. Ако е налице такава програма, 
се оказва, че поведенческите проблеми намаляват силно. 

3. Стратегии за мениджмънт на класа. Общите стратегии от 
рода на: символически икономически системи, установяване и пред-
писване на правила, специфично аранжиране на класната стая (на-
пример, учебни кътове, центрове и пр.), и движение на учителя са 
насочени към структуриране на класната стая. Такива стратегии може 
да се използват за увеличение на ефективността на взаимодействията 
учител-ученици, така чеда се получат повече възможности за положи-
телни отговори на ученическото поведение. 

4. Увеличение на похвалите и вниманието. Изследванията 
показват, че учителите хвалят много малко учениците. Увеличаването 
на похвалите води до намаление на деструктивното поведение на 
учениците. Често такива ученици са просто недооценени [297]. 

5. Ефективни учебни взаимодействия. Обучението трябва да 
е последователно. Тази последователност се изразява със серията 
от стъпки "Модел, подсказване, проверка": представяне на модела 
за правилен отговор, даване на информация и проверка дали са я 
разбрали правилно, проверка на правилността на отговора, похвала 
за успехите. Създадените и закрепени учебни навици, които са сърце-
вината на организирано обучение, също намаляват деструктивното 
поведение. 

6. Функционално изследване. Въпреки изброените по-горе 
стратегии, може да се съхрани деструктивно поведение у много 
ученици. Функционалната оценка има за цел да диагностицира конк-
ретните причини от обкръжаващата среда за това чрез структурирано 
интервю, анкета, рейтинг скали и пр. Резултатите от това изследване 
трябва да модифицират интервенционните стратегии, които съответно 
да стимулират поведението. [189] 

ПРОБЛЕМНИ, ПРОТИВОПОСТАВЯЩИ СЕ ДЕЦА. Това са де-
ца, които се срещат често в практиката. Основните принципи за работа 
с тях са: (1). да се избягва конфронтацията, в която никой не може 
да победи, а всички губят и (2). да се излезе от образа на "лошото 
дете", а не то да се прави герой в очите на другите. 
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Има две правила за успешно поведение на учителя при работа 
с такива деца: 

1. Ако детето е неутрално или положително настроено, учителят 
трябва да е също положителни да привлича към себе си. 

2. Ако детето е отрицателно настроено, учителят трябва да е 
неутрален, да прояви силна търпимост и емоционално самооблада-
ние, да не влиза в конфронтация. 

Какво трябва да се прави: обръщение по име; отстраняване 
на страничните наблюдатели; хумор, но не и сарказъм; физическо 
отдалечаване; отвличане на вниманието; минимизиране на обсъжда-
нията; спокоен тон; забавена интонация; повторение на репликите. 

Какво не бива да се прави: физически контакт; повишаване на 
тона; заплаха с последици; размахване на пръст; унижаване. 

ЗАТВОРЕНИ, НЕОБЩИТЕЛНИ ДЕЦА. Много хора са затворени 
и срамежливи, като индивидуална характеристика. Проблемът въз-
никва когато това не е ситуативно, а става тенденция. 

Децата са особено чувствителни към ситуации, в които се чувст-
ват забележими, оценявани и психологически незащитени. Други 
причини за затвореност са неефективност на комуникативните умения, 
реакция на неуспехите, бягство от възрастните или съучениците. 

Стратегии за работа с такива деца. 
1. Въвличане в дейности със съучениците - учене, игра, 

кооперативно обучение. 
2. Учителско вмешателство. (1). изменение на обкръжава-

щата среда, например, позициониране сред дружелюбни съученици 
или включване в такава малка група за обучение. (2). ободрителен, 
поощрителен отклик, (3). облекчаване на напрежението или затрудне-
нията, (4). включване на срамежливите ученици в привлекателни 
действия, и (5). въвличане в преговори и дискусии. Не бива в никакъв 
случай да се прилага заплаха или наказание. 

3. Други вмешателства. Blanco & Bogacki (1988) препоръчват 
присъединяване към доброволчески дейности извън училище и 
изобщо в извънучилищни дейности; наставничество спрямо други 
съученици; подтикване към присъединяване към групи; демонстрация 
на техни съчинения, рисунки и пр. пред другите; принудително свърз-
ване (чрез дейности) с атрактивни съученици; обяснете им, че учени-
ците често имат подобни проблеми и че всичко е нормално, но и че 
постепенно трябва да се променят. [136] 

8.6.4. ДЕЦА, СКЛОННИ КЪМ БОЙ И ФИЗИЧЕСКО 
НАСИЛИЕ 

ФИЗИЧЕСКИТЕ НАСИЛИЯ В УЧИЛИЩЕ. Физическата кон-
фронтация и специално боя, битките са неизбежна част от живота на 
училището. Те са свързани с фактори: историята на семейството, 
злоупотребата или пренебрегването; бедност; алкохол или наркотици; 
склонност към насилие; тревожност, депресия, безнадеждност. 
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Въпреки, че в училище винаги има физическо насилие, макар 
и не всеки ден и не винаги в драстични форми, учителите и админи-
страторите много често са неподготвени да реагират адекватно, както 
спрямо други нарушения. [223] 

ПРИЧИНИ ЗА НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ. Те може да се много 
и различни. Може да са училищни, но и външни - с произход семейст-
вото, квартала и т.н.. може да са свързани с расови, етнически и други 
предразсъдъци, но може да са провокирани и от най-обикновен нево-
лен физически контакт. Обикновено учениците се бият извън училище 
или в междучасията, когато не са под наблюдението на учителите, но 
понякога конфликтът може да избухне «внезапно» в час. Фактори, 
които се цитират като причина за училищно насилие: 

• Някои ученици не са социално приети и социализирани 
в училищното пространство. 

• Недостатъчна административна справедливост по 
отношение на дисциплината и признанието на дости-
женията. 

• Нечувствителност към културните фактори или индиви-
дуалните интереси и способности. 

• Отчуждение или отхвърляне на учениците от съуче-
ници и учители. 

• Спасяване на репутацията и достойнството - особено 
в присъствието на връстниците. 

• Защита на собственост или територия, в т.ч. на прияте-
ли и приятелки. 

• Борба за самоотбрана или за свобода - на "притисна-
тия до стената". 

• Проверка на йерархията и възможностите. 

KID-BULL. Характерен образ е т.н. „дете-бик" (Kid-bull) - дете, 
което в годините на пубертета израства физически преди другите и 
доминира над тях със сила. То обикновено следва първичните си 
импулси и решава всичките си проблеми по този начин. 

Терминът е характерен за САЩ, но явлението е повсеместно. 
Тези деца са на прицел на американската педагогическа теория и 
практика. В американското училище е се счита за недопустимо каквото 
и да е физическо или словесно насилие както от страна на учителите, 
така и от страна на учениците. Основните държавни училища наблягат 
преди всичко на социализацията на децата и научаването им да 
общуват безконфликтно. В повечето случаи всяко американче след 
гимназията има почти вродено отвращение към расизма, насилието, 
мачизма и т.н. 

ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИВНО ДЕСТРУКТИВНО ПОВЕДЕНИЕ. 
Съгласно теорията "жизнена линия/социални полета» (course/social 
field theory) на Kellam & Rebok( 1992), степента, в която децата отгова-
рят на изискванията на социалната среда (училище) има важно 
значение. Главните принципи на тази теория са: 

(а), във всеки жизнен стадий има главни социални полета 
(области), в които индивидите се сблъскват с различни социални 
изисквания (очаквания) и задачи и 
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(б). в пределите на всяко социално поле (област), индивидите 
получават информация относно адекватността на своето поведение 
от естествени оценители от типа на родителите в семейството, учите-
лите в училище, връстниците в детската група, началниците на работ-
ното място и изобщо - на значимите други. 

Когато социалните полета се засичат, както е в класната стая 
(учители и връстниците), специфичните им изисквания могат да си 
противоречат и децата да реализират противоречиво поведение. [188] 

Независимо от причините, мъдрият учител ще изгради система 
за превенция на развитието на конфликтите към побои. Тя може да 
се изрази с акронима RICH (богат): 

R (Rules) = Ясни и положително формулирани правила. Ясни 
и последователни награди и последствия. 

I ( Instruct ion) = Систематично, ясно, успешно, уместно и въвли-
чащо обучение в самообладание и навици за мирно решение на конф-
ликта. 

С (Climate) = Климатът в клас да се характеризира с уважение. 
Обкръжаващата среда в клас да е привлекателна, интересна и съхра-
няваща. 

Н (Heed) = Да се регистрират рано признаците на конфликта. 
Да се решават на ниско ниво, когато са по-леки. 

МЕНИДЖМЪНТ НА КРИЗАТА. Много учители не са подготвени 
за работа с опасното ученическо поведение. Възможната криза трябва 
да се планира и управлява. 

Поведенческата криза типично се развива постепенно. Gilliam 
(1993) идентифицира три стадия на кризата, респективно на управле-
нието й: (1). предкриза, (2). криза и (3). посткриза. Целите на учителя 
във всеки от тях са различни, но ги обединява систематичното прило-
жение на бихевиорални мениджърски техники. [248] 

Marcia Rock развива 6-стъпков модел на планиране на една 
криза. 

1. "Дефиниция" . Кога се случва кризисният епизод: иденти-
фициране на това поведение в определени, измерими и забележими 
термини: удар, ритник, хвърляне на предмети и пр. Всички трябва да 
са наясно има ли или не такава ситуация. 

2. "Кой трябва да отговори на кризисния епизод?" -учители, 
помощници, администратори и т.н. 

3. "Как ще се отговори на кризисната ситуация?" Технология 
за осведомяване на всички членове на екипа. 

4. "Каква роля?" - какви са индивидуалните роли на членовете 
на екипа по време не кризата. 

5. "Къде?" трябва да се проведе вмешателството в кризата. 
6. "Оценка" - Защо се е случил епизодът - предшестващи или 

мотивационни фактори, развитие, край. [lb.] 

ДЕЙСТВИЯ НА УЧИТЕЛЯ. При физическа конфронтиращи с 
ученици се препоръчват следните подходи: 

• Спокойно и уверено се приближете към учениците, кои-
то спорят и ги разделете физически. 
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• Използвайте отвличащи вниманието действия, напри-
мер, силно пляскане с ръце, удар по масата, вик "Спре-
те!" и др. подобни. 

• Говорете им със спокоен, но настойчив тон. 
• Въздържайте се от вземане на страна в конфликта. 

При анализа определете кой е агресор и кой - жертва. 
• Повикайте помощ, ако има такава възможност, колкото 

може по-бързо. 
• Отстранете наблюдателите (връстниците), за да нама-

лите ефекта на запазването на честта пред тях. 
• Веднага проверете дали няма някакво оръжие в децата 

(и предмети, които могат да се използват като оръжие). 
• В най-краен случай може да се намесите със сила. 

8.6.5. МАЛТРЕТИРАНИ ДЕЦА 

МАЛТРЕТИРАНИ ДЕЦА. Терминът "малтретирано, изоставено 
дете" се отнася до деца с физическа или умствена непълноценност, 
подложени на сексуална злоупотреба или експлоатация, небрежно 
лечение или лошо третирано от хората, отговорни за неговото благо-
състояние във възрастта до 18 години. 60-90 % от децата с с емоцио-
нални и поведенчески смущения са от този тип. 

Малтретирането на деца и младежи е много съществен социа-
лен проблем - в САЩ през 1989 са регистрирани официално почти 2 
милиона случая. Оценките са, че действителните случаи са около 2-
3 пъти повече - над 15% от популацията. [171] 

ЕФЕКТИ ОТ СИСТЕМАТИЧНОТО МАЛТРЕТИРАНЕ. Систематич-
ното малтретиране причинява съществени дисфункции в интелек-
туалното, емоционално и физическо развитие и е условие за психоло-
гически, междуличностни, академични, медицински и юридически 
проблеми. Отрицателно се въздейства на аз-концепцията, мотива-
цията, индивидуалното удовлетворение и успехите на работното мяс-
то. Силно се ограничава личната компетентност и ефективност. 

ФИЗИЧЕСКА ЗЛОУПОТРЕБА. Wolfe (1985) доказва, че децата, 
подложени на физическо насилие демонстрират по-голям брой 
проблеми в поведението и по-малко социални компетентности от 
другите деца. Те са значително по-агресивни в училище, особено към 
връстниците си, трудно контактуват с тях. Употребяват повече зап-
лахи. Имат значително занижено чувство за собствено достойнство 
и по-голяма депресия и негативни очаквания. Има силна връзка меж-
ду "синдрома на смачканото дете" ("the battered child syndrome") и 
някои задръжки в развитието. 

СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА. Последствията от сексуалната 
злоупотреба зависят от няколко фактора - възраст и статус, степен 
на принуда; характер на сексуалната дейност; отношения с насилника; 
вмешателства на други хора, за да се спре насилието и пр. Общи 
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ефекти, независимо от пола са: ниско чувство за собствено достойн-
ство, патологично недоверие към възрастните, депресии, антиоб-
ществено поведение, смущения и объркване в сексуалните роли и 
общо в сексуалността, неадекватни отношения с връстниците и акаде-
мически проблеми. Момчетата-жертви по-често ругаят (обиждат) и 
се проявяват като грубияни в сексуалната сфера, те са склонни към 
порнографски действия. Момичетата-жертви имат тенденция към 
избягване на социални връзки, тревожност и депресия. 

ЛИПСА НА ГРИЖИ И ВНИМАНИЕ. Това е най-често срещата 
се форма на злоупотреба. Изразява се в липса или недостатъчна 
издръжка; образование; медицинско обслужване; адекватна храна, 
защита и дрехи и съответната емоционална поддръжка. Проблемите, 
породени от липсата на грижи и внимание включват хронична умора, 
апатия, делинквентно (престъпно) поведение, токсикомания, ниски 
академически достижения,задръжки в развитието и неадекватен физи-
чески ръст. 

ПСИХИЧЕСКИ ТОРМОЗ. Емоционалната злоупотреба все по-
често се счита за основен вариант на малтретиране на децата, още 
повече, че тя почти никога не се проявява самостоятелно, а е съпро-
водена от други форми. Дефинира се като "действия, които лишават 
или разстройват усилията на индивида, да удовлетвори своите 
основни психически потребности в степен, в която функционирането 
му става неадаптивно девиантно". Включва отхвърляне, унижаване, 
заплашване, тероризиране, изолация, развращаване, експлоатация. 
Резултат от психическия тормоз са: безпорядъчни житейски навици и 
поведение, невротизъм, необщителност или агресивност, неадекватно 
за възрастта поведение (на възрастен или инфантилно), задръжки в 
развитието, ниско чувство за собствено достойнство и бедна мотива-
ция. [lb.] 

МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА, В КОЙТО ИМА МАЛТРЕТИРАНИ 
ДЕЦА. Всъщност, по-голямата чест от класовете, особено с деца от 
малцинствата са такива. 

Децата, които са систематично малтретирани пораждат сери-
озни проблеми в класната стая. Училището се възприема от тях в 
изкривена перспектива. Проблематична е персоналната им идентич-
ност. Отношенията с връстниците са неуверени и напрегнати. Възраст-
ните (учителите) и тяхната власт се възприемат с недоверие. Бли-
зостта в отношенията плаши, доверието е в недостиг. Поведението 
на другите и отношенията с тях се възприемат през призмата на "ло-
шия" опит, а отговорите са стереотипни. Склонни са към "болести", 
бягства от училище и раздразнителност. Трудно се концентрират в 
обучението. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАКАЗАНИЯ. Наказанията са обичаен ас-
пект на повечето системи за мениджмънт на класа. Счита се, че те 
лесно коригират поведението. Децата с с емоционални и поведенчески 
смущения поради своите особености на поведението по-често изпит-
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ват върху себе си тяхното действие. Те могат да доведат до сериозни 
психически травми. 

КОМУНИКАЦИЯ С ДЕТЕТО. Използването на езика зауправле-
ние на поведението често е неправилно. Учителят си мисли, че 
учениците възприемат еквивалентно значението на неговото съобще-
ние. Често това не е така, особено с проблемните деца. 

ЕТИКА. Децата, подложени на насилие са чувствителни и рани-
ми. Няколко етически проблема възникват при работа стях: доверие, 
защита на правата, тайна, неконфронтиране. 

"ПОТРЕБНОСТ ОТ ЗАВИСИМОСТ". Общоизвестна истина е, 
че юношеството е време на огромно напрежение. Нормалният, здрав 
юноша е в преход и не е нито дете, нито възрастен. Това е критичен 
период на безпорядък и разногласия. Социализиращият се юноша 
трябва да реши много задачи: достижение на самодисциплина; раз-
витие на заслужаващи внимание цели; формиране на индивидуал-
ност; достигане на физическа, емоционална и интелектуална зрелост; 
развитие на стремеж за икономическо самообезпечаване и развитие 
на ценностни ориентации към главните жизнени дилеми. Тези задачи 
се решават в контекста на обществото, което ограничава неговата 
свобода да посреща тези предизвикателства. Юношата търси еманци-
пация, но се съмнява, че ще я получи. Неговото собствено двойнст-
вено отношение относно спасението от зависимостта е фактор, водещ 
го към съгласие. 

За малтретираните деца нормалните проблеми са по-силно 
изразени. Особено силен е конфликтът зависимост-независимост 
като резултат от систематичното насилие. В пределите на класната 
стая тази "потребност от зависимост" се проявява в много форми: 
недостатъчно независимост в мисленето; неспособност за съпротив-
ление; неспособност за вземане на самостоятелно решение; нежела-
ние за независими действия. Стремежът към независимост, която е 
нормална за юношата е блокирана отвътре. За такива деца "обуче-
нието в независимост" трябва да е главна цел на интервенционната 
програма. 

"ОБУЧЕНИЕ В НЕЗАВИСИМОСТ". Множество стратегии съще-
ствуват за да се научат младежите да са по-независими. Трябва да 
се формулират ред задачи, за които членовете на групата трябва да 
поемат отговорност (децентрализиране на отговорността). Учителят 
трябва да избягва конфронтацията или авторитарните подходи. "Обу-
чението в независимост" е постепенен процес, за който се иска време 
и не може да не се съпровожда с грешки. Специално трябва да се 
подчертае склонността на тези деца към влюбване в "нормалния" 
учител и да се избягват физическите контакти и ласките, както и интим-
ниченето - контактите да не са насаме, а пред другите деца. Да се 
използва пренасочването вместо грубото отдръпване, [lb.] 
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8.6.6. "УЧЕНИЦИ В РИСК" 

ТЕНДЕНЦИИ. В следващите десетилетия училищният персонал 
ще има работа с все по-нарастващ брой ученици, които изпитват 
недостиг от домашна поддръжка - "ученици в риск". 

МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ. При обучението на ученици в риск 
очевидно се изисква по-широк диапазон от умения, отколкото при 
другите ученици. Старите методи на обучение просто не работят. 
Основният проблем е мотивацията. 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО. Дисциплинарните подходи 
от типа на Асертивната дисциплина не са ефективни. Акцентира се 
на поддръжката на правилните форми на поведение. Избягват се 
наказанията и изолирането на децата. Привличат се колегите, 
съучениците и родителите. 

РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВОТО. Контактите със семейството 
са изключително важни. Epstein (1984), основен автор в областта на 
отношенията училище-семейство посочва 5 области на сътрудничест-
во: (1) родителите помагат за да се развиват и подобряват поведен-
ческите навици, (2) подобрена обратна връзка, (3) родителите са прив-
лечени в доброволни дейности в училище, (4) подпомагане на родите-
лите със знания за детето им, (5) родителите са привлечени в училищ-
ната организация и процеса на вземане на решения. [201] 

ПРОГРАМА "УЧЕНИЦИ В РИСК". Vernon Jones описва няколко 
параметри на такава програма. 

Отношения учител-ученик, инициирани от преподаването, (а). 
Ефективно приложение на комуникативни умения, (б). Високи очаква-
ния към всички ученици, (в). Ефективна поддръжка, въвличаща 
учениците в работа, (г). Предоставяне на обратна връзка на учителя. 

Отношения между връстниците, (а). Създаване на норми за 
поведение в класа още в началото на учебната година, (б). Обедине-
ние на новите ученици в групи. (в). Съвместно (кооперативно) обу-
чение. (г). Помощ от съученици-тутори. (д). Програми за управление 
на конфликта, (е). Формиране на индивидуални социални умения. 

Родителска причастност (въвличане), (а). Конферентна връз-
ка с родителите - информиране, (б). Използване на родителите като 
доброволци, (в). Родители, работещи заедно с децата си. 

Ефективно начало на учебната година, (а). Организация на 
учебната среда. (б). Обучение в правила за поведение в клас. (в). 
Процедури в клас. 

Ефективно управление за увеличаване на поведението 
"насочено к ъ м задачата", (а). Активно въвличане на учениците, (б). 
Приспособяване на обучението към различни учебни стилове, (в). 
Компютърно управлявано обучение, (г). Непрекъснат контрол на про-
греса. (д). Съвместно (кооперативно) обучение, (е). Помощ на учени-
ците в обучението, (ж). Включване на по-високи нива на обучение, 
(з). Наставничество - от възрастни или от съученици, (и). Регулиране 
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на ученическите цели. (й). Използване на различни методи за оценка 
на учебните достижения. 

Обработка на дисциплинарни проблеми, (а). Мениджмънт на 
класа. (б). Подобряване на процедурите за решение на проблеми и 
управление на конфликти в класа. (в). Подобряване на процедурите 
за решение на проблеми и управление на конфликти извън класа и 
училището. 

Работа с хронични поведенчески проблеми, (в). Развитие 
на самоконтрол, (в). Водене на преговори и сключване на договори с 
учениците, (в). Търсене на съвета от колеги. [202] 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С "УЧЕНИЦИ В РИСК" НА СРЕДНО-
ТО УЧИЛИЩЕ В МОНРО. В средното училище в град Монро съще-
ствува такава специална програма. 

Философия на програмата. В нашето училище ние се стремим 
да обезпечим успех на всички ученици. Невъзможността да се удовлет-
ворят потребностите на който и да е ученик е неуспех за всички. За 
увеличаващ се брой ученици училището и учителите правят разлика 
между техните успехи и неуспехи. Тези ученици ние определяме като 
"ученици в риск". Достигането на училищните цели изисква специално 
разбиране и допълнителни време и усилия за работа с "учениците в 
риск". 

За да изпълним нашето морално задължение да осигурим успех 
за нашите ученици, ние се съсредоточаваме върху няколко цели. 

Цели на програмата. (1). Подобряване на чувството за собст-
вено достойнство на всички ученици. (2). Обезпечаване на обучение, 
при което учениците чувстват принадлежност и успех. (3). За да се 
обезпечи академически успех на учениците, ние трябва да се инте-
ресуваме от тези социални и психологически фактори, които в значи-
телна степен влияят на способността или готовността за 
академически достижения. (4). Работа с родителите, за да се увеличи 
успеваемостта на учениците в училище. (5). Осигуряване на 
д о п ъ л н и т е л н о време и ресурси за разпределение на щата и 
съставяне на бюджета. (6). Подобряване на качеството на живот на 
учениците в риск и техния потенциал за бъдещето. (7). Съвместна 
работа с обществото за успеха на "учениците в риск". (8). Развиване 
на система за координация на програмите за "ученици в риск" в 
рамките на училището и обществото като цяло. [lb.] 
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9. МЕНИДЖМЪНТ НА СОЦИАЛНОТО 
ОБКРЪЖЕНИЕ НА КЛАСА 

9.1. КОНТАКТИ С УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО 

Целта на съвместната дейност на класния ръководител с учи-
лищното ръководство е да се осигуряват административно-управлен-
ски решения по различни проблеми на отделните ученици или на класа 
като цяло. 

Класният ръководител информира ръководството по различни 
проблеми на класа или на отделни ученици, които изискват админи-
стративна намеса. 

Главните направления в работата на училищното ръководство 
с класния ръководител са: 

• създаване на добри условия за работа; 
• повишаването на теоретичното ниво и методическото 

му майсторство; 
• създаване на необходимата организация за практичес-

ко реализиране на планираната възпитателна дейност; 
• изучаване, обобщаване на челен опит в работата на 

класния ръководител; 
• осъществяване на системен контрол и отчитане на 

възпитателната му дейност; 
• стимулиране на труда му. 

Като форми на съвместна дейност с училищното ръководство 
се посочват: индивидуални срещи и беседи с директора на училището 
или с неговите помощници,консултации. 

Център на дейността на класния ръководител е методическото 
обединение. За директорите е важно да създадат в училището твор-
ческа обстановка, в която класния ръководител да може системно 
да попълва своите общо-педагогически и методически знания, както 
и да усъвършенства практическите си умения. На техните сбирки и 
заседания училищното ръководство системно инструктира класните 
ръководители по актуални проблеми или предстоящи масови инициа-
тиви с учениците. По този начин се осигурява необходимата информа-
ция и класните ръководители се подготвят за осъществяването на 
правилното педагогическо ръководство във възпитателната дейност. 

Системният контрол извършващ се от страна на директора и 
неговите заместници има важно значение за правилното организиране 
на самообразованието на класния ръководител. 
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Задача на училищните ръководства е да отделят специално 
внимание на младия и неопитен класен ръководител. 

Планирането на възпитателната работа на класния ръково-
дител е следващото важно направление в работата на училищното 
ръководство. 

Директорът провежда и индивидуална работа с всеки класен 
ръководител за усъвършенстване на възпитателната му дейност. 

9.2. КОНТАКТИ С КОЛЕГИТЕ 
Методическото обединение е колективна форма за квалифика-

ция и пряко се ръководи от член на училищното ръководство. Неговата 
работа е описана подробно в литературата. [ Виж: 12; 15; 34; 37; 77; 
80] Следващият текст е обобщение на тези публикации. 

В методическото обединение се проучват, обсъждат, осмислят 
и практически се решават актуалните теоретически и методически 
проблеми на образованието в училището. В него се включват класни 
ръководители, които работят съвместно, взаимно си сътрудничат и 
решават общите задачи, поставени от училището. 

За резултатите на методическото обучение голямо значение 
има съчетаването и редуването на различни форми на занятия през 
годината. Те могат да бъдат лекции, семинари, обсъждане на научни 
статии и книги, наблюдаване на определена дейност с учениците, 
обмяна на положителен опит, решаване на казуси и др. 

Качественото организиране и провеждане на тази квалифика-
ционна дейност е свързано с предварително проучване, прогнозиране 
и планиране на цялата работа на обединението. Този план се включва 
като раздел в перспективния и годишен план на училището. 

Изработването на плана е колективно дело на класните ръко-
водители начело със зам. Директора и директора на училището. 

В плана са дадени конкретните задачи, които трябва да се 
решават в методическото обединение през годината. 

9.3. КОНТАКТИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ 

ЛОКАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ. Работата на учителския екип е 
свързана с дейността на ръководителите на училището и на някои 
възможни помощници (фасилитатори) - консултанти. 

Много публикации са свързани ст.н. локален мениджмънт (site-
based management). Автономията на учителите в класа води до 
изключване на учителите от общоучилищния процес, което може да 
ги изолира (O'Rourke, 1987). 

Съгласно Lausberg (1990), целта на локалния мениджмънт е 
да даде възможност за по-действен контрол над бюджета, персонала 
и училищната организация. Трябва да се създаде професионална 
среда за учителите - съвет, включващ учителите, ръководителите и 
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родителите които имат отношение към процеса на вземане на 
решения. Този съвет е своеобразен "кръжок за качество". 

Локалният мениджмънт има някои особености: 
1. Първична цел е изпълнението на обща предварително 

формулирана задача. 
2. Високото качество зависи от деловите взаимодействия на 

всички членове на екипа. 
3. Съгласието (консенсусът) е за предпочитане пред болшин-

ството. [264] 

РАБОТА СЪС СПЕЦИАЛИСТИ. Класният ръководител работи 
в тясно взаимодействие с някол-ко категории специалисти: 

Специалисти работещи в училището - психолог, лекар, педагог 
и пр. 

Специалисти, посещаващи регулярно училището. 
Специални педагози за деца с отклонения, назначени в учили-

щето. 
Специализирани звена за услуги за учителите, където те могат 

да получат незабавно помощ. 

РАБОТА НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ С ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 
СЪВЕТНИК. Съвместната работа на класния ръководител и педагоги-
ческия съветник с учениците трябва да се насочи както към преодоля-
ване на личностните и междуличностните проблеми в класа, на конф-
ликтите от различно естество, така и към създаване у децата на чувст-
во за сигурност и доверие; отговорност пред себе си и останалите; 
ред и ангажираност; собствена значимост за другите при обща работа; 
толерантност към различията. 

Класният ръководител търси от педагогическия съветник ком-
петентна помощ при работата си с учениците от своя клас, с отделен 
ученик и с родителите. Те подпомагат адаптирането на 
новопостъпили ученици, насочват учениците от класа към подходящи 
за тях извънкласни форми или разработват заедно корекционни 
програми, обхващащи ученици застрашени от отпадане или ученици 
с лоши постъпки. 

ФОРМИ НА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ. Наблюдения, беседите 
и консултации, групови тренинги, съвместно планиране и провеждане 
на конкретни диагностични проучвания с отделни ученици от класа, 
с класа или с родителите. 

9.4. РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ 

9.4.1. СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С РОДИТЕЛИТЕ 

ЗНАЧЕНИЕ. Единството и координацията на възпитателната 
работа на училището, семейството и обществеността имат изключи-
телно голямо въздействие за успешното решаване на задачите на 
възпитанието на учениците. 
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Учителите и родителите споделят отговорността за образо-
ванието на децата. Затова и сътрудничеството между семейството и 
училището е задължителен елемент на мениджмънта на класа. 

Класният ръководител е този, който осъществява връзката 
между училището със семейството и обществеността. В началото на 
учебната година класният ръководител трябва да се запознае и изучи 
семействата на учениците си. Той се стреми да проучи какви са отно-
шенията на родителите към училището и обществената дейност, както 
и какви представи са формирани у децата и при какви условия е 
станало това формиране. 

Класният ръководител се стреми да поддържа добри отноше-
ния с родителите на своите ученици и те да станат негови съюзници 
във възпитателния процес. 

ПРОБЛЕМИ НА РАБОТАТА С РОДИТЕЛИТЕ. Учителите трябва 
да знаят, че родителите имат специфични потребности и безпокойства. 
Те в повечето случаи изпитват респект и смущение пред учителя. 

На привличането на родителите към възпитателна работа с 
класа оказва негативно влияние слабата степен на познатост помежду 
си и с учителите; ангажираността с работа; домашните заетости; сла-
бата представа за реалната полза за класа и училището; позицията 
на странични пасивни наблюдатели и дори откровено негативната 
нагласа към учителите и училището. [67] 

Посочват се някои типични страхове на родителите: 
• че неговото дете няма да получи добро образование, 

и поради това няма да заеме достойно място в живота; 
• че учителят няма да приеме и обича неговото дете с 

особеностите му; 
• че ще обиждат и тормозят детето в училище. 

Основен принцип на работа с родителите е отказ от репресив-
ния характер на общуването за сметка на конструктивността. Тради-
ционното уведомяване за успеваемостта на учениците и нарушенията 
и изискването за вземане на мерки е неприемливо. [28] 

ЦЕЛИ НА СЪВМЕСТНАТА ДЕЙНОСТ. Съвместната дейност с 
родителите има три основни цели: (1). Просветителска. (2). Консулта-
тивна. (3). Комуникативна. [Пак там] 

СЪДЪРЖАНИЕ НА СЪВМЕСТНАТА ДЕЙНОСТ. Класният ръ-
ководител работи по подходящ начин, за повишаване на педагоги-
ческата култура на родителите. С тази дейност класният ръководител 
се стреми не само да подобри педагогическия климат в семейството, 
но и да преодолее възможните противоречия между семейството и 
училището, между изискванията на родителите и учителите. 

Елементи на системата на работа с родителите са: изучаване 
на семейството, неговата структура, микроклимат, характер на възпи-
тателна работа; установяване и поддържане на единни изисквания 
на училището и семейството във възпитанието на децата; системно 
взаимно информиране за развитието на ученика; съвместно вземане 
на решения, които спомагат за успешното обучение и възпитание на 
децата; оказване на практическа педагогическа помощ на родителите 
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при необходимост; съдействие за установяване на връзка между се-
мейството и обществеността за подобряване възпитанието на децата; 
привличане на родителите в извънкласната учебно-възпитателна 
работа с учениците в училището и извън него. [43] 

Взаимно информиране по въпроси от областта на: успеха и 
дисциплината на учениците в училище; интересите на децата към 
определени сфери на науката, изкуството или живота; затрудненията 
при изучаването на учебния материал; здравословни проблеми; 
сведения за общуването с връстниците; особеностите на характера, 
на емоционалния облик; условията за учене в семейството; с успехи 
или неуспехи извън училището; бъдещи планове за живота и т.н. 

За да получи повече сведения за ученика, от всякакъв характер, 
класният ръководител може да направи писмено запитване към 
родителите като въпросите могат да бъдат предварително напечатани 
и раздадени на всеки от тях. Например: 

1. Кратки сведения за родителите: образование, професия, 
месторабота. 

2. Жилищно-битови условия. 
3. Кой в семейството отделя повече внимание за възпитанието 

на ученика? 
4. Познавате ли другарите на детето си? (имена) 
5. С какви индивидуални особености да се съобразява класният 

ръководител при възпитанието на вашето дете? 
6. Какви вестници и списания получавате? 
7. Какви беседи и лекции искате де слушате на родителските 

събрания? 
8. Каква помощ бихте оказали на класа ? 

ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА. Класният ръководител прила-
га разнообразни форми и методи при работа с родителите на своите 
ученици. 

Индивидуални форми на работа: посещенията в домовете на 
учениците, беседи, кореспонденцията с родителите, вечерите за 
въпроси и отговори, консултациите. 

Колективни форми на работа: родителски срещи, чествания, 
научно-популярни беседи, семинари, консултации, срещи, лекции и 
др., както и нетрадиционни форми [66] 

В началото на всяка учебна година класният ръководител посе-
щава дома (квартирата) на ученика. Запознава се с начина на живот 
на семейството. В разговор с родителите или със самия ученик, в 
неофициална обстановка, той се осведомява за трудолюбието му, за 
неговото здраве и наклонности, както и за отношенията с по-малките 
му братя и сестри или с по-възрастните членове в семейството. 
Запознава се и с работното място на ученика, с неговата библиотека 
с художествена и научна литература. Ако има някакви впечатления 
за успеха и поведението на ученика или за участието му в колективния 
живот на класа, то класният ръководител уведомява родителите. 
Желателно е родите-лите да бъдат предупредени за предстоящото 
посещение. Това е една от най-разпространените и ефективни форми 
на индивидуална работа с родителите. 
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Кореспонденцията с родителите е друга индивидуална форма 
на работа, но по-рядко използва-на от класния ръководител. В писма-
та до родителите той може да изкаже похвала или порицание на 
ученика. 

Дават се и следните по-частни съвети: 
• Опитайте се да се запознаете лично с всеки родител 

и да обмените мисли за детето му. 
• Установете връзки между родителите - всеки да е 

свързан с двама-трима други родители за оповестя-
ване при специални случаи или новини. 

• В началото на годината направете анкета с примерно 
съдържание: (1). Какви са интересите на Вашето дете? 
(2). Кои са най-важните предмета за Вашето дете тази 
година? (3). Има ли нещо, което според Вас е важно 
да зная за вашето дете? (4). Как можете да помогнете 
за образованието на Вашето дете? 

• Поставете кутия за ученически и родителски съобще-
ния и предложения. 

• Установете начин за писмена връзка между родителите 
и Вас. 

• Съставяйте месечен календар на работата на класа и 
го изпретете на родителите. 

• Определете една вечер в седмицата когато може да 
Ви намерят лично или по телефона. 

• На информационното табно на класа правете предста-
вяне на семейството на всеки ученик по ред - снимки, 
данни и пр. 

• Изпращайте съобщения за по-крупните домашни 
работи. 

• Направете класна родителска библиотека от 
необходими за тях педагогически и психологи-чески 
книги и статии. 

ЕТИЧЕСКИ ЗАБРАНИ. В работата с родителите съществуват 
няколко забрани, нарушението на които е нарушение на педагогичес-
ката етика. 

Установяването на такива лични отношения на учителя с роди-
телите, които могат да доведат до израждане на педагогическия 
процес и водят до загуба на позицията на водещ на учителя. Отноше-
нията трябва да са с предимно делови характер. 

Обсъждане с родители на вътреучилищни отношения. Комен-
тиране на работата и личността на други учители. 

Оценка на личността на детето, на семейството му; обсъждат 
се и се оценяват само отделни постъпки и факти. [28] 

РАБОТА С РОДИТЕЛСКИЯ КОМИТЕТ. В съвместната работа 
с родителите най-близък е кон-такта на класния ръководител с роди-
телския комитет, който се избира всяка година. В него се избират 
авторитетни родители, които имат желание и умеят да работят както 
с деца, така и с родителите. 

323 



Заедно с класния ръководител, родителският комитет осъще-
ствява единодействие и координираност на възпитателното въздейст-
вие на всички социални фактори. 

Родителският комитет работи за своето сплотяване, подпомага 
класа и класния ръководител в извънкласната дейност: прибиране 
и задържане на ученици, подлежащи на задължително обучение; 
организиране и провеждане на разнообразна извънкласна дейност; 
в работата по трудово възпитание и професионално ориентиране; 
под ръководството на класния, работят със семейства, имащи нужда 
от педагогическа помощ; помагат при организацията на празници и 
чествания, екскурзии, художествена самодейност и др. 

РАБОТА НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ С ТРУДНИ СЕМЕЙСТ-
ВА. Много често класният ръководител се сблъсква с „трудни" семей-
ства. Като правило „трудните" деца произхождат от такива семейства. 
Те се делят на пет типа. [97] 

1. Семейство, в което самите родители са „трудни", атмосфе-
рата е студена, цари безразличие, децата са лишени от духовен кон-
такт. Предлага се следната стратегия: предразполагане на родителя 
(често самотен), завоюване на доверие; опит за разбиране, интерес 
към съдбата на детето; деликатен опит за възбуждане на интерес 
към детето. 

2. Семейство, в което господства безнадзорност. Като правило 
системно се употребява алкохол; културна ограниченост, бедност на 
чувствата, отсъствие на духовни връзки с децата. Задача на класния 
ръководител е търпеливо, без назидание и упреци да докаже на 
родителите пагубността на техния начин наживот; акцент на ценността 
на детето; отговорността за него; чувствата, които изпитва поради 
този начин на живот. 

3. Семейство с педагогическа неграмотност на родителите. Те 
не разбират децата, не познават методи за въздействие, освен 
физически наказания; не ценят училището. Задача на класния 
ръководител е да провокира интерес към педагогическите знания и 
към самообразованието. 

4. Семейства, в които родителите предявяват към децата за-
вишени изисквания, граничещи с жестокост и ги наказват строго за 
най-малката грешка. Децата растат жестоки и озлобени. 

9.4.2. РОДИТЕЛСКО-УЧИТЕЛСКА СРЕЩА 

РОДИТЕЛСКО-УЧИТЕЛСКИ СРЕЩИ. Родителско-учителските 
срещи са една от колективните форми на работа на класния ръко-
водител с родителите. Не винаги родителите могат да получат отговори 
на интересуващите ги въпроси на общите родителски събрания. Много 
от тях се притесняват да задават въпроси, а и времето за отговори се 
удължава. Ето защо, те посещават организираните консултации в учи-
лище всяка седмица или един път в месеца. Класният ръководител и 
останалите учители имат график за времето и мястото, където се 
провеждат. Родителите получават информация за успеха и дисципли-
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ната на учениците, но могат да получат и съвети или сведения по 
интересуващи ги въпроси за възпитанието от поканени лекари, психо-
лози и педагози, юристи, специалисти от професионални центрове 
на тъй наречените вечери за въпроси и отговори. 

Още на първата среща с родителите, класният ръководител 
може да сподели своите впечатления от посещенията си, но без да 
споменава конкретни имена. Това ще помогне на родителите да ко-
ригират навреме грешките в семейното възпитание. 

Съвместните срещи на родители и ученици са особено ефек-
тивни. За да бъдат полезни тези събрания, важна роля играе предва-
рителната подготовка на класния ръководител и родителския комитет. 

ПОДГОТОВКА НА РОДИТЕЛСКО-УЧИТЕЛСКА СРЕЩА. Роди-
телско-учителските срещи се планират, два-три пъти в срок, предвари-
телно в плана на класния ръководител и в плана на родителския 
комитет. 

Класният ръководител трябва да се готви сериозно и задълбо-
чено за всяка среща с родителите и особено за първата, която се 
провежда в началото на учебната година. От особено значение са 
тези родителски срещи, на които се обсъждат въпроси от живота и 
дейността на учениците. 

На тези срещи класният ръководител изяснява Правилника за 
училищния ред, правата и задълженията на учениците, беседа с роди-
телите за опазване здравето на учениците, за дневния им режим и 
т.н. 

Всяка родителско-учителска среща трябва да се обяви преди 
учениците и да се доведе до знанието на семейството. За целта се 
прави запис в ученическата книжка и се проверява, дали е подписан 
от родителя. Използват се и SMS и e-mail. Правят се две съобщения 
- 1-2 седмици и 2-3 дни преди срещата (напомняне). Описва се темата 
на срещата. 

Към подготовката на срещата се привличат членовете на 
родителския комитет или родителския актив, като се преценява и тях-
ното участие с изказване или по друг начин. 

Може да се направи изложба от работи на учениците (тетрадки, 
реферати, конспекти, рисунки, стен-листи), награди на ученици и на 
класа като цяло и пр. 

Най-интересните моменти от живота на класа се препоръчва 
да се филмират. Правят се ежеседмични бюлетини за родителите. 
Изпращат се по учениците в къщи. На родителските срещи могат да 
се прожектират и обсъдят [133] 

ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩАТА. Срещата започва с встъпление 
на класния ръководител. То трябва да е добре подготвено, емоцио-
нално, доброжелателно. Задължително започва с разказ за положи-
телните факти в живота на класа, съдържа анализ на отрицателните 
явления и включва реални предложения, които биха създали у роди-
телите нагласа за положителна реакция. 

В никакъв случай не бива да се прави заключение за безна-
деждност на положението в класа като цяло и за отделни деца. 
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Пред всички родители се изнасят само факти (положителни и 
отрицателни), които са напълно ясни и очевидни. 

Не бива едни и същи ученици да се дават само като положи-
телен или като отрицателен пример. 

Те не трябва да се превръщат в място за отчитане на успеха и 
поведението на учениците, а в място за творчески разговори, при 
които се обсъждат общите интереси на класа, без да се подронва 
достойнството на учениците и родителите. 

Разговорите за успеваемостта на учениците и по-точно за 
конкретен ученик, е добре да се водят индивидуално. 

Свършено недопустимо е да се натяква на родителя за поведе-
нието на неговото дете и да му се дава някаква оценка и дори етикет. 

Всяка критика на дадено дете се съпровожда задължително с 
предложения за корекция. 

Едно от основните правила е учителят да подчертае важността 
на родителите и да им даде възможност да говорят повече за своите 
деца, като ги изслушва и не спори настойчиво. Ако родителят се 
чувства важен и уважаван, по-вероятно е да даде важна информация 
на учителя. Към него трябва да се подходи с общи въпроси за неговото 
дете - как се държи у дома, какво е отношението му към училището, 
учебниците, учителите и пр. и чак в последствие да се премине към 
училищното му поведение. 

Специфичен похват е даването на запечатан плик с писмо на 
всеки родител, в който се прави характеристика на детето. Тя трябва 
да започва с положителна констатация: „ (Име на детето) започна да 
подобрява успеваемостта си. Но на моменти е разсеян и невнимате-
лен. Моля да дойдете на консултация на..." 

Класният ръководител може да изнесе лекция, да покани гост, 
да предизвика дискусия, практикум, обмен на опит и т.н. 

По някои въпроси обсъждани на срещата може да се вземе 
общо решение, което се довежда до знанието на всички родители. 

Периодически родителският комитет се отчита за изпълнението 
на взетите преди решения. 

На родителската среща трябва задължително да се благодари 
на родителите, които са взели активно участие в тази среща или в 
работата на класа. [67] 

ЧЕК-ЛИСТ ЗА РОДИТЕЛСКО-УЧИТЕЛСКАТА СРЕЩА. Това е 
една много удачно форма за самоконтрол на класния ръководител. 
В него присъстват въпроси, отговорът на които представлява схема 
за анализ на срещата. 

Преди срещата: 
• Дали всички родители са разбрали целта, мястото, 

часа, дневния ред? 
• Разгледах ли данните за всеки ученик в 

документацията? 
• Имам ли примери от работата на всеки ученик? 
• Подготвих ли всички материали? 
• Уточних ли дневния ред? Дали съответства на този, 

който съобщих на родителите? 
• Подготвих ли класната стая? 
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Провеждане на срещата: 
• Прием. Установих ли стабилна връзка с родителите? 
• Как обявих целта? 
• Ограничения на времето. 
• Бележки. 
• Поощрение. 
• Въпроси. 
• Коментари. 
• Слушане. 
• Паузи. Кога? Защо? 
• Вербални и невербални реплики към мен? 
• Сумиране. 
• Завършване? Напускане на родителите. 

След срещата: 
• Обсъждане на срещата с учениците. 
• Споделяне на информация с директора? С другите 

учители на класа? 
• Планиране на задачи, следствие от срещата? 

ИНФОРМИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВОТО (SCHOOL-HOME NOTE). 
Според Steven Little, това е форма на информационна бележка 

относно поведението на ученика и академичните му достижения, която 
се отправя от класния ръководител до родителите и се връща обратно 
в училище. Минава се през следните стъпки: 

• Решете какъв тип информационна бележка е необхо-
дим - ежедневна в началото и по-рядка в последствие. 

• Проведете родителска среща. Апелирайте пред родите-
лите за тяхното сътрудничество, попитайте ги за техни-
те цели, правила за ред и последствия у дома. 

• На срещата уточнете въпросите, които ще се включат 
в информационната бележка. За малките ученици това 
трябва да са не повече от 5 пункта. 

• На срещата уточнете критериите за оценка на поведе-
нието. 

• На срещата решете какви последствия и положителни 
подкрепления се приписват на всяка оценка. Помнете, 
че констатациите трябва да са предимно позитивни. 

• На срещата предложете да не се допуска прекъсване 
на връзката учител-родители по никакъв повод. 

• Обяснете процедурата на учениците след родителска-
та среща. 

9.5. РАБОТА С ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ИНСТИТУЦИИ 

КЛАСНИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ. Работата на класния ръководител по местоживеене е част 
от цялостната му възпитателна дейност. Тясната връзка и сътрудн-
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чество с обществеността помагат за по-рационалното и ефективно 
използване на всички възпитателни фактори на социалната среда в 
този процес. Във възпитателната дейност с подрастващите се прив-
личат активни общественици, учители-пенсионери, дейци на науката, 
културата, спорта и др. 

КЛАСНИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ И КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ. Кул-
турните институти, в които децата и младежите могат да работят, 
предоставят много възможности за развиване на техните интереси и 
наклонности. 

В малките градове и села класните ръководители са много огра-
ничени в избора на културните институти, с които могат да работят. 
Единствената им възможност са читалището и киното (ако има такива). 
Читалищният дом и кинозалата могат да бъдат най-оживения център 
за разнообразни занимания, организирани от класния ръководител. 
Поддържането на връзки с музеи, институти галерии, театри и др. 
може да се осъществи чрез кореспонденция на отделните взаимни 
посещения. 

СЪВМЕСТНА РАБОТА С ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ИНСТИТУЦИИ. 
Те могат да осигурят компетентна помощ по различните направления 
на учебно-възпитателната работа и да разчупят ограничените рамки 
на чисто училищните дейности. 

Съдържанието на дейността зависи от характера на институ-
циите - културни, спортни, просветни, медицински и т.н. 

Формите на съвместна дейност са: беседи, лекции и консулта-
ции от представители на тези институции; посещения; съвместни праз-
нувания; секции и кръжоци и др. [По: 12; 15; 34; 37; 77; 80] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. WWW РЕСУРСИ 
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www.nrrf .org/lyon_statement3-01.htm 
www.fairtest.org/ princind.htm 
www. Ь\Ле.еси^и/АСВМЕС/р1998Ягие111 .htm 
www.vanderbilt.edu/News/research/ravs97/ ravs97_7.html 
www.education-world.com/a_admin/admin018.shtml 
www.mcrel.org/products/noteworthy/noteworthy/ franm.asp 
www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed350727.html 
www.geocities.com/Athens/Delphi/ 7862/management.htm 
http://users.aol.com/church ward/hls/techniques.html 
www.ed.uiuc.edu/facstaff/m-weeks/ma jprof.html 
http://www.wow4u.com/youcan/index.html 
http://www.motivation123.com/keys.html 
http://www.study.com.au/magic/skills/motivate.html 
h t tp : / /www.s tudy .com.au/ idea l / i dpd f /s tuden tp / 

goal_sample_page.pdf 
http://www.unisanet.unisa.edu.au/motivation/ 
http://darkwing.uoregon.edu/~tep/tshooting/motivating.html 
http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/students/atrisk/at6lk11 .htm 
http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed370200.html 
http://www.gse.uci.edU/ed173online/173weblio.html#LECT6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ 
ИНСТРУМЕНТАРИУМ 

1. НЕЗАВИСИМИ ПРОМЕНЛИВИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ 
НА МЕНИДЖМЪНТА НА КЛАСА 

I. Готовност на класната стая 
II. Планиране на правила и процедури, (а). Ефективност на 

установените практики, (б). Използване на съответни общи процедури. 
III. Последствия, (а). Подкрепяне на релевантно поведение, (б). 

Последователно управление на поведението. 
IV. Правила и процедури, (а). Сигнали относно поведението, 

(б). Представяне и обяснение на правила и процедури, (в). Обсъждане 
на правила и процедури, (г). Репетиции на правила и процедури, (д). 
Обучение в прилагането на правила и процедури - обзор, корективи, 
напомнения. 

V. Процедури на контрол (мониторинг). Ефективност на контро-
ла 

VI. Възпиране на деструктивното поведение, (а). Бързина на 
възпирането на деструктивното поведение, (б). Бързина на възпира-
нето на нерелевантното поведение, (в). Висок процент от учениците, 
заети със задачи (работа). 

VII. Организация на обучението, (а). Волево внимание в урока. 
(б). Успех на учениците, (в). Адекватен темп. (г). Малко количество 
незаето време. (д). Поощряване на ученическото участие. 

VIII. Ученическо отговорност, (а). Контрол на ученическото раз-
биране. (б). Последователно предписване на стандарти за работа. 
(в). Подходящи установени практики за проверка и събиране на рабо-
ти. (г). Поддръжка на ученическата отговорност за работата, (д). Конт-
рол на прогреса в приключването на начинанията, (е). Центриране 
върху задачите, (ж). Планиране на достатъчно работа за учениците, 
(з). Уроци - на подходящо ниво на трудност. 

IX. Ясност на обучението, (а). Ясно описание на цели. (б). Ясни 
ръководства (насочване), (в). Ясни очаквания и представи, (г). Про-
верка на достиженията на учениците. [Адаптирано по: 257а] 

2. ТЕХНИКИ ЗА МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА 

Henkel (1991) разработва въпросника PEPCI, включващ 22 
техники за мениджмънт на класа, категоризирани в 3 скали: 

(А), антиципаторни (предварителни). 
(Т). настойнически (опекунски). 
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(Р). наказателни (реактивни). 
Някои от тях може да се класифицират в повече от една кате-

гория. [241] 
Приемливостта на всяка техника се оценява по скала с Likert-

формат на отговорите с 5 пункта (напълно неприемлива - напълно 
приемлива). 

1. Изменение (А,Т): Изискване към детето да промени неподхо-
дящото си поведение, чрез примери за подходящо поведение. 

2. Коригиране (Т): Изменение на поведението, с подчертаване, 
че нещо е неправилно. 

3. Упражнение (А,Т,Р): упражнение на поведение като послед-
ствие на лошо поведение. 

4. Достигане до внимание (А,Т): изискване към детето да е тихо 
и мирно. 

5. Споменаване на името (Т): името се назовава независимо 
от фактическото или очаквано поведение. 

6. "Шиниране" (А,Т): инструктиране с цел да се получи контрол 
относно материали и оборудване. 

7. Възпиране (А,Т): изискване да се спре веднага дадено пове-
дение. 

8. Игнориране (Т): преднамерено игнориране на лошото пове-
дение. 

9. Локализиране (А,Т): нареждане детето да заеме обозначено 
място. 

10. Физически сблъсък (Т,Р): физическо отблъскване на лошото 
поведение (хващане, отблъскване). 

11. Позициониране (А,Т): нареждане детето да заеме обозна-
чено положение на тялото (поза) органа(тела). 

12. Похвала (А,Т): потвърждаване на поведението без използ-
ване на материална награда или специална привилегия. 

13. Преадресиране (Т): отклоняване на вниманието от лошото 
поведение без пряко напомняне, че детето прави нещо неправилно. 

14. Препращане (Т,Р): контакт с други власти или препращане 
на детето към тях (родители или ръководители). 

15. Възстановяване (А): възвръщане на детето към предишния 
му статус и/или привилегии. 

16. Лишаване от привилегия (А,Т,Р): отнемане на привилегии 
като последствие от лошо поведение. 

17. Конфискация (А,Т,Р): преждевременно отнемане на оборуд-
ване или лични принадлежности на детето. 

18. Отстраняване (А,Т,Р): отстраняване на детето от дейности. 
19. Награда (А,Т): потвърждение на доброто поведение с мате-

риална награда или специална привилегия. 
20. Указание за стартиране (А): ясно указание, кога дейността 

трябва да започне. 
21. Установяване на правила (А,Т): установяване на правила 

или очаквания за ученическото поведение. 
22. Изчакване (Т): отлагане решението на проблема до неговото 

прекратяване. 

331 



3. УЧИТЕЛСКА ЕФИКАСНОСТ В МЕНИДЖМЪНТА НА 
КЛАСА И ДИСЦИПЛИНАТА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА УЧИТЕЛЯ. Gibson & Dembo (1984) разви-
ват теория за ефективността на учителя. Те определят първите две 
измерения, a E.Emmerv\ J. Hickman добавят още една скала [166]. Те 
представят инструмент за измерване на ефективността на учителя в 
мениджмънта на класа и дисциплината. Съдържа 35 айтема с Likert-
формат на отговорите с 6 пункта (напълно не съгласен - напълно 
съгласен). 

УЕ. УЧИТЕЛСКА ЕФИКАСНОСТ - увереност на учителя, че 
познава подходящи методи за обучения и е способен да помогне на 
учениците да имат по-високи академични достижения. 

ВВ. ВЪНШНИ ВЛИЯНИЯ - убеждения, свързани с ограниче-
нията на възможностите за въздействие, от наследствеността и семей-
ството. 

МД. МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА / ДИСЦИПЛИНА. 

Аз мисля, че лесно мога да направя своите очаквания ясни за 
учениците. (МД) 

Аз зная че, установени рутинни практики са необходими, за да 
се управляват ефективно дейностите. (МД) 

Има ученици, които няма да се държат добре, независимо от 
това какво правя аз. (МД) 

Аз мога да комуникирам с учениците, защото се отнасям сери-
озно към тяхното поведение. (МД) 

Аз зная какви видове награди да използвам, за да държа уче-
ниците въвлечени в учебния процес. (МД) 

Ако учениците не са дисциплинирани в семейството си, то едва 
ли ще са дисциплинирани и в училище. (МД) 

Има много малко ученици, с които аз не зная как да се отнасям. 
(МД) 

Ако един ученик няма желание да се държи добре, учителят 
почти нищо не може да направи. (МД) 

На ученическото поведение в класа влияят повече съучениците, 
отколкото учителя. (МД) 

Аз не винаги знам как да реагирам след няколко едновременни 
действия на учениците. (МД) 

Аз не съм сигурен как да общувам с трудните деца. (МД) 
Учителят е много ограничен по отношение на ефекта от рабо-

тата си, защото семейната среда на ученика има по-силно влияние. 
(МД) 

Считам, че някои ученици е невъзможно да бъдат дисциплини-
рани ефективно. (МД) 

Понякога не съм уверен, че правилата съответстват на моите 
ученици. (МД) 

Настойчивостта в ученето, която влага един ученик е преди 
всичко свързана със семейното влияние. (МД) 
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Аз мога да сдържам няколко проблемни ученици от 
развалянето на дисциплината на целия клас. (МД) 

Ако родителите могат да правят повече с децата си в къщи, аз 
мога да правя повече с тях в училище. (МД) 

Ако учениците прекратяват работата си в клас, аз обикновено 
намирам начин да ги върна към нея. (МД) 

Влиянието на семейството и съучениците е главна причина за 
ученическото поведение. (СМ) 

Учителите имат малко възможности да влияят на лошото пове-
дение на учениците, ако родителите не сътрудничат. (МД) 

В сравнение с другите влияния върху ученическото поведение, 
влиянието на учителя е много малко. (МД) 

Аз съм уверен в своята способност да започна новата учебна 
година така, че учениците да се научат да са държат добре. (МД) 

Аз имам много ефективни умения в мениджмънта на класа. 
(МД) 

Когато някой ученик прави нещо по-добре отколкото обикнове-
но, това е защото аз съм положил допълнителни усилия. (УЕ) 

Ако ученик в моя клас стане дразнещ и шумен, аз се чувствам 
уверен, че знам някои методи, за да го преадресирам бързо. (УЕ) 

Ако някой от моите ученици не може да се справи със задачата, 
аз съм в състояние да оценя дали тя е с правилно подбрана по ниво 
на трудност. (УЕ) 

Когато ученикът има проблеми със задачите, аз обикновено 
съм способен да ги приспособя към неговото ниво. (УЕ) 

Когато ученик получава по-добри оценки от обикновеното, веро-
ятно това е защото съм намерил най-добрите пътища за неговото 
обучение. (УЕ) 

Когато се старая, мога да се справя и с най-трудните ученици. 
(УЕ) 

Когато оценките на моите ученици се повишават, това се дължи 
на факта, че съм открил по-ефективни методи на обучение. (УЕ) 

Ако бързо мога да развия нова концепция за обучението, това 
е защото познавам необходимите стъпки в създаването на концепции 
за обучението. (УЕ) 

Ако ученик не помни информацията, която съм дал в предиш-
ния урок, аз знам как да го ангажирам в днешния урок. (УЕ) 

Уроците в моя клас имат по-малко влияние върху учениците в 
сравнение с влиянието на семейството им. (ВВ) 

Влиянието на опита от семейството на ученика може да бъде 
преодоляно с добро обучение. (ВВ) 

Даже учител с добри възможности не може да повлияе на много 
ученици. (ВВ) 

4. СХЕМА ЗА САМООЦЕНКА НА УЧИТЕЛЯ КАТО МЕ-
НИДЖЪР НА КЛАСА 

Адаптирано по Carolyn Evertson и Alene Harris [169]: 
I. ПРОЦЕДУРИ В КЛАСНАТА СТАЯ 
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A. Мебели. Какви са вашите очаквания за използването на 
столовете и масите? Какви стандарти искате да наложите относно 
подреждането на мебелите и съхранението им? 

Б. Центрове на обучение и дейности. Колко ученици може 
да се включат във всяка област? Какви правила и процедури устано-
вихте за внимателното използване на материалите? Какви правила 
за учениците се прилагат във всеки център? Как учениците научиха 
кои са правилата и процедурите? 

B. Ученически ресурси (материали, книги). Какви са учени-
ческите задължения за опазване на тези вещи? Какви правила има 
за използването им? 

Г. Учителски ресурси (работно място). Какви правила има 
за използването им? 

Д. Чешми, кошчета за смет. Колко ученици могат да ги ползват 
едновременно? Какви правила има за използването им? Какви стан-
дарти за чистота сте установили? 

II. ПРОЦЕДУРИ ЗА УЧИЛИЩЕТО 
А. Тоалетни, офис, библиотека, стол. Кога и как учениците 

имат достъп до тях? Как могат да бъдат контролирани учениците? 
Как учениците отиват и се връщат от тях? Какви процедури има за 
придвижване в междучасията? Какви стандарти има за хранене (ред, 
шум, поведение и т.н.)? 

Б. Спортна площадка. Какви правила за безопасност са уста-
новени за спортната площадка? 

III. ПРОЦЕДУРИ ЗА РАБОТНОТО МЯСТО ПРИ ФРОНТАЛНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

A. Участие на учениците в обсъжданията. Как учениците да-
ват знак за участие (напр. вдигане на ръка)? 

Б. Сигнали за привличане вниманието на учениците. Как 
учителят дава сигнал, че иска целия клас да го чуе? 

B. Разговори между учениците. Какви са очакванията относно 
нивото на шума? Какви знаци използва учителя за да сигнализира, 
че е надвишено нивото на шума? Какви процедури и ръководни 
принципи са установени за учениците, работещи заедно? 

Г. Даване на задачи. Как учениците получават задачи за 
работа? Кога и как се дават инструкции от учителя? Как се контролира 
изпълнението? 

Д. Снабдяване с материали. Как учениците получават мате-
риали, необходими за изпълнението на всяка задача? Как се процеди-
ра с отсъстващите ученици? 

Е. Корекция. Как се поправят грешките? Учениците имат ли 
достъп до ключа на теста? Как учениците коригират работата си? 
Как и колко бързо учениците връщат коригираните си работи? 

Ж. Допълнителна (поправителна) работа. Как се контролира, 
кой пропуска изпълнението на задачите? Как и кога се извършва 
изпълнението на пропуснатите работи? 

3. Принципи за поведение на работното място. Могат ли 
учениците да напускат своите места по време на урока? Какви правила 
има за поведение на работното място? 
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И. Поведение след края на урока. Какви действия са прием-
ливи, когато цялата работа е завършена? Какви процедури са 
разработени за учениците, които приключват по-рано? Позволено 
ли е на учениците да работят заедно и ако е така, кои са ръководните 
принципи? 

IV. ПРОЦЕДУРИ ПРИ РАБОТА В МАЛКИ ГРУПИ. 
A. Движение в и от групата. Как учениците научават в коя 

група са и кога да отидат там? 
Какви процедури, правила и сигнали отправя учителят за дви-

жение към и от малките групи? Какво правят учениците с материалите, 
използвани до работата в малката група? 

Б. Осигуряване на материали. Какви материали или ученичес-
ки принадлежности е трябвало да се донесат за груповата работа и 
как това е обяснено предварително? 

B. Очаквано поведение. Каки кога учениците могат да задават 
въпроси ида отговарят? Какви очаквания имаучителятза съвместната 
работа в групата, как ги съобщава на учениците и как те ги изучават? 

Г. Очаквано поведение на учениците от останалата част от 
класа. Какво прави останалата част от класа докато учителят работи 
с групата? Какви са очакванията относно нивото на шум и достъпа 
на ученици до учителя? 

V. ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 
A. Начало на учебния ден. Каква е установената практика за 

началото на учебния ден (отсъствие, причини, дневен ред, закуска, 
специални случаи)? 

Б. Край на учебния ден. Каква е установената практика за 
края на учебния ден (домашни работи, положителна обратна връзка, 
почистване, подреждане)? 

B. Ученическо дежурство. Има ли система за ученическо де-
журство? Какви стандарти са установени за дежурните ученици 
(роли)? Какви последствия и награди се прилагат спрямо дежурните 
ученици? 

5. КОНЦЕПЦИЯ НА УЧИТЕЛЯ ЗА МЕНИДЖМЪНТ НА 
КЛАСА 

Virginia Johnson прилага въпросник за изследване на нагласите 
на учителите да следват едно или друга концепция за мениджмънт 
на класа. Той съдържа 21 въпроса, в три скали, отговорите на които 
са оценявани по 7 степенна Likert-скала (напълно съгласен - напълно 
несъгласен). [199] 

Скалите са съобразно трите концепции за мениджмънт на 
класа: 

R - Концепции, основани на устав, правилник, статут (rule-based 
conceptions). 
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D - Концепции, основани на доминация и власт (dominance 
conceptions). 

N - Концепции, основани на симпатията (nurturance concepti-
ons). 

Следва въпросникът: 
1(N). Учениците ще слушат учителите, които обичат. 
2(D). Учителите трябва да стабилизират своя авторитет, пола-

гайки се на закона в началото на годината. 
3(R). Учителите трябва да бъдат последователни в правилата 

и последствията, за да заставят учениците да ги слушат. 
4(D). Има много истина в израза: "Усмихвай се само на празник!" 
5(R). Учителите не трябва да игнорират учениците, които са 

невнимателни, но нямат лошо поведение. 
6(N). Учениците харесват учители, които ги забавляват. 
7(N). Топлото лично отношение към учениците ще предизвика 

желание да се държат добре. 
8(D). Учениците, които се държат зле, трябва да бъдат нака-

зани. 
9(R). Разговорът за правилата в началото на годината устано-

вява позитивен тон на взаимоотношенията с учениците. 
10(D). Болшинството ученици проверяват учителите, за да 

установят как могат да избегнат неприятностите. 
11(D). Учениците не приемат учителите насериозно, ако те не 

са винаги строги, неотстъпчиви и взискателни. 
12(N). Ако учениците чувстват, че в техните идеи се вслушват, 

те не се държат лошо. 
13(N). Учителите, които не познават своите ученици често имат 

проблеми с лошото поведение. 
14(R). Позитивните очаквания помагат на учителя да ограничи 

ученическото лошо поведение. 
15(D). Учителят трябва да накаже първия ученик, който се дър-

жи зле, за да дадат пример на класа. 
16(R). От учителите се очаква да наблюдават и изучават пове-

дението на учениците през цялото време, докато са в клас. 
17(D). Учителите трябва да проявят своята власт още от нача-

лото. 
18(R). Учителите трябва да съобщават на учениците последст-

вията за тяхното лошо поведение. 
19(N). Ученическото лошо поведение може да е индикация за 

недостатъчно дружелюбие от учителя към ученика. 
20(N). Учителите, които са обичани от учениците си, добре пре-

подават. 
21 (R). Привързването на учениците към един и същ набор от 

правила не заличава техните индивидуални различия. 
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6. ОТНОШЕНИЕ НА УЧИТЕЛЯ КЪМ ВЛАСТТА И 
КОНТРОЛА 

Virginia Johnson прилага открита анкета с 4 въпроса за отноше-
нието на учителя към властта и контрола. Включва: (1). Определение 
на контрола на класа. (2). Определение на ситуация на загуба на 
контрол. (3). Профилактични действия на учителя при загуба на конт-
рол над класа. (4). Определение на учителската власт (авторитет) и 
описание на ситуации на проявление. [199] 

Отговорите се класифицират съобразно трите концепции за 
мениджмънт на класа: R (концепции, основани на устав, правилник, 
статут), D (концепции, основани на доминация и власт), N (концепции, 
основани на симпатията). 

7. МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА - САМООЦЕНКА НА 
УЧИТЕЛЯ 

Edward Brainard публикува инструмент за самооценка на учи-
теля (Classroom Management: Seventy-Three Suggestions for Second-
ary School Teachers), който се използва и за ориентация, за нуждите 
на ръководителите на училището, като насока за обсъждане и пр. 
[132] Той включва 73 айтема, групирани в 4 скали: положителни отно-
шения с учениците; превенция на ученическото лошо поведение; об-
работка на дисциплинарни ситуации; ръководство на класа. 

На всеки въпрос се отговаря по 4 степенна скала: 4 = почти 
винаги; 3 = често; 2 = понякога; 1 = почти никога. 

I. ПОЛОЖИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ С УЧЕНИЦИТЕ 
Аз работя с презумпцията, че всеки ученик иска да успява. 
Аз мога да подкрепя всеки ученик. 
Аз съм дружелюбен, но строг и уверен с моите ученици. 
Аз се отнасям към всеки ученик с доброта и уважение. 
Аз се опитвам да подобрявам Аз-концепцията на всеки ученик, 

засилвайки неговото самоуважение и оптимизъм. 
Когато учениците действат неуместно, аз оставам спокоен и 

сдържан. 
Всеки урок определям 3-5 ученика, които до похваля индиви-

дуално за успешната работа. Моята цел е в течение на седмицата да 
поощря всички ученици от класа. 

Аз хваля моите ученици като група за добре извършена работа. 
Аз демонстрирам чувство за хумор пред учениците. 
По време на междучасията оставам сред учениците за да си 

говоря с тях. 
Аз съм достъпен за учениците преди и след уроците, за да им 

помагам или просто да си поговорим. 
Аз демонстрирам уважение към достойнството на всеки ученик. 
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За да поощря дадено поведение, аз установявам реалистични 
поведенчески стандарти, включително съответни положителни и 
отрицателни последствия. 

Аз настоявам учениците да се отнасят към мен с уважение. 
Чрез обсъждания, моите ученици разбират причините на всички 

установени поведенчески стандарти и безпристрастността им. 
Тъй като, учениците често забравят химикалки, моливи и други 

подобни вещи, аз имам такива, които им давам "назаем". 
В комуникацията си с учениците се ръководя от идеята, че 

тривиалните нарушения не трябва да водят до генерални изводи (на-
пример, нормално за пубертета е забравянето, разсеяността и дезор-
ганизираността). 

Аз практикувам „Златното правило на поведението": отнасям 
се към учениците по начин, по който бих искал те да се отнасят към 
мен. 

Аз съм безпристрастен и справедлив в работата си сучениците. 
Аз си взаимодействам с всички ученици, а не само с някои по 

мой избор. 
Аз приветствам всеки ден учениците и им пожелавам приятно 

прекарване на вечерта, уикенда, ваканцията... 
Аз демонстрирам дружелюбност в училищните коридори. 

II. ПРЕВЕНЦИЯ НА УЧЕНИЧЕСКОТО ЛОШО ПОВЕДЕНИЕ 
Аз използвам профилактична дисциплина - опитвам се да 

идентифицирам потенциални проблеми преди да са се развили. 
По време на всяко междучасие стоя пред вратата на класната 

стая, така че да мога да контролирам и коридора, и стаята. 
Аз очаквам, че учениците ще слушат внимателно, докато друг 

ученик или аз говорим. 
За да знам какво става в моя клас, през целия урок стоя прав. 
Аз съхранявам работите на учениците и документацията на 

класа. 
Когато ученик, след като е поправил грешката си, се опитва да 

направи правилна постъпка, аз го поощрявам. 
Когато коригирам ученическите поведенчески грешки, аз общу-

вам в поверителен, позитивен и уважителен маниер. 
Когато установя ученическа фрустрация в процеса на обучение-

то, аз коригирам познавателната дейност. 
Когато класът става нервен или шумен, аз променям темпа на 

работа, а не им се карам. 
Целият клас не трябва да страда заради действията на няколко 

ученика. 
Аз допускам, че понякога ученическото лошо поведение е 

резултат от мои грешки. 
Аз съм способен да мотивирам всички мои ученици. 
Аз точно планирам всеки урок, така че да няма никакво "мъртво 

време". 
Аз планирам своите уроци, отчитайки моментите, в които учени-

ците стават разсеяни, например, последните часове в петък, минутите 
преди закуска или обяд, преди ваканция и пр. 
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В течение на всеки урок аз планирам поне една дейност, в 
която всички ученици могат да изпитат успех. 

В течение на почти всеки урок включвам самостоятелна дей-
ност, през която мога да се движа между редовете и да помагам инди-
видуално или на малки групи ученици. 

В течение на почти всеки урок аз осигурявам разнообразни 
учебни действия. Рядко посвещавам цял урок само на една дейност, 
тъй като учениците се нуждаят от промяна на темпа на обучение. 

Аз регулирам уроците си, като ги съобразявам с колебанията 
на ученическото внимание. 

III. ОБРАБОТКА НА ДИСЦИПЛИНАРНИ СИТУАЦИИ 
Аз вземам дисциплинарни решения, които са уместни и реали-

стични за възрастта на учениците и пропорционални на нарушенията 
на правилата. 

Аз обмислям дисциплинарните решения, преди да действам. 
Аз вземам само такива дисциплинарни решения, които мога 

да изпълня. 
Аз вземам дисциплинарни решения след като е преминал 

"високият градус" на ситуацията. 
Когато даден ученик са държи лошо в клас, аз намирам начин 

да поправя поведението му конфиденциално, като се доближавам 
до него и тихо говоря с него. 

Когато премествам ученик от едно място на друго, аз уведомя-
вам заинтересованите ученици преди урока. Това правя само при 
критични ситуации. 

Аз търся помощ от администрацията преди поведенческите 
проблеми да станат твърде остри. 

IV. РЪКОВОДСТВО НА КЛАСА 
Докато извършвам някои рутинни дейности в началото на урока 

(проверка и пр.), моите ученици, работят самостоятелно или на черна-
та дъска. 

Аз съм установил икономисващи време рутинни действия за 
събиране на тетрадки, разпределение на учебни материали и др. 

Моите ръководни инструкции са кратки и ясни. 
Аз ръководя стъпка по стъпка. Избягвам дългите и детайлни 

инструкции. 
Аз използвам нагледни пособия, за да си помогна в представя-

нето на ръководните си идеи. 
След като дам указания за работа, аз се движа в класната 

стая, наблюдавайки ефективността на моите думи и осигурявам необ-
ходимата помощ. 

Аз демонстрирам искрен ентусиазъм към предмета, който 
преподавам. 

Аз осигурявам чиста и подредена класна стая, за да дам на 
учениците пример за ред. 

Аз поддържам професионален външен вид в клас. 
Аз настоявам моите ученици да поддържат високи стандарти 

в работата и поведението си. В двете области моите стандарти са 
реалистични и достижими. 
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Тъй като няма "най-добър" метод за преподаване, моите 
методи са много и различни. 

Домашните работи, които давам имат учебна цел и са регули-
рани относно времето, което е необходимо, за да се изпълнят. 

За да подпомогна учениците в домашната работа, аз ги уча на 
разнообразни нужни за това умения. 

Аз правя моята класна стая привлекателна: с ефективни инфор-
мационни табла, свързани с теми, изучавани в момента. 

Резултатите от ученическата работа са демонстрирани в моята 
класна стая. 

Аз предоставям отговорност на учениците, например те могат 
да се грижат за информационните табла. 

Периодически, аз правя видеозапис на уроци в моя клас, за 
да мога да оценя ефективността на работата си. 

Аз съм търпелив с моите ученици. Повторно преподавам мо-
менти, които не са разбрани. 

В течение на всеки урок аз сумирам резултатите, това правя и 
в края на деня. 

Работата, която задавам е в пределите на възможностите на 
учениците. 

Моите ежедневни планове са ясно свързани с темите от 
програмата. 

Аз използвам входен тест или други процедури, за да установя 
какво учениците вече знаят. 

Аз ограничавам лекциите, всяко устно изложение трябва да е 
не по-дълго от 10 минути. 

Аз карам своите ученици да си определят учебни цели за всеки 
урок и тема от програмата. 

Аз карам своите ученици сами да формулират задачи за тес-
тове или други оценъчни процедури. 

Аз включвам учениците в съвместно (кооперативно) обучение 
и други форми на работа в малки групи. 

Резултати. Има няколко подхода: 
1. По всяка скала се отчита резултата. Идеал е, ако всички 

оценки са 3 и 4. Оценките 1 и 2 определят областите на самоусъвър-
шенстване. 

2. Всяка скала се разглежда в цялост - средна оценка. Тя 
трябва да е над 2,5 и колкото доближава 4 говори за по-висока ефек-
тивност. 

8. ЧЕК-ЛИСТ ЗА САМООЦЕНКА: МЕНИДЖМЪНТ НА 
КЛАСА 

Чек-листът оценява пет основни умения на учителя. За всеки 
айтем се дава числова оценка и е възможен писмен коментар. Оце-
нъчна скала: (1). Няма изменение, (2). Малко проблеми, (3). Много 
проблеми, (4). Недостатъчна информация. 
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1. УМЕНИЯ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
1.1. Използват се процедури за мениджмънт на времето, от 

типа на бързи и гъвкави преходи между елементите на урока. 
1.2. Прилагат се проверки на предзнанието и ръководство на 

практическите дейности. 
1.3. Прилага се ефективна академична обратна връзка и 

контрол на академичните умения. 
1.4. Избягване на ученическо лошо поведение, което отвлича 

и разсейва другите ученици. 
1.5. Добрата подготовка и планиране подпомага обучението. 

2. ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ОБУЧЕ-
НИЕТО 

2.1. Установени са правила в началото на обучението (годината, 
срока). 

2.2. Правилата определят поведение, необходимо за продук-
тивни учебни взаимодействия. 

2.3. Учителят демонстрира готовности способност за действие, 
когато правилата са нарушени. 

2.4. Учителят е осигурил ученическата подкрепа и съгласие с 
правилата. 

3. ПРЕВЕНЦИЯ НА СМУЩАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕТО ПОВЕ-
ДЕНИЕ 

3.1. Учителят демонстрира повишена бдителност. 
3.2. Вмешателствата са разчетени за избягване на смущава-

щото обучението поведение. 
3.3. Реакциите на учителя на смущаващото обучението поведе-

ние подобряват социалните взаимодействия. 
3.4. Учителят ефективно използва физическото си присъствие 

за да контролира учениците и се намесва ефективно. 

4. ПОДКРЕПЯЩО ПОВЕДЕНИЕ 
4.1. Ясно определяне на значимите за обучението умения за 

социално взаимодействие. 
4.2. Учителят прилага похвалите навреме и в пряка връзка с 

ученическото поведение. 
4.3. Учителят хвали учениците без специални съображения, 

свързани с миналото им. 
4.4. Похвалата внушава доверие. 

5. ПОРИЦАВАЩО ПОВЕДЕНИЕ. 
5.1. Ако се прилагат наказания, дали те са предвидими, опреде-

лени и правдоподобни? 
5.2. Има ли случаи на приравняване на академични грешки с 

лошо поведение и да са наказвани. 
5.3. Тонът и съдържанието на наказанията застрашават Аз-

концепцията на учениците. 
5.4. Наказанията се прилагат непомерно. 
5.5. Определени ученици получават прекалено много наказа-

ния. 
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9. СТИЛ НА МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА ПО CHANDRA 

Тестът е на Hawley Chandra [145]. Инструкцията е следната: 
Отговорете на тези 12 въпроси според Вашия фактически или 

предполагаем опит. Скалата е следната: (1). Напълно не съм съгласен 
(2). Не съм съгласен (3). Неутрален отговор (4). Съгласен съм (5). 
Напълно съм съгласен 

1. Ако ученикът прави дисциплинарно нарушение в час, аз го 
задържам след часовете (за наказание), без никакви обяснения. 

2. Аз не искам да налагам на своите ученици никакви правила. 
3. Класната стая трябва да е тиха, за да може да се учи в нея. 
4. Аз съм загрижен (-а) качеството на обучението на моите уче-

ници. 
5. Ако в домашната работа на учениците има грешки, това не е 

мой проблем. 
6. Не искам да порицавам (мъмря, укорявам) учениците, тъй 

като това може да навреди на техните чувства. 
7. Подготовката на учителя за уроците класа не си струва труда. 
8. Аз винаги се старая да обясня основанията на своите 

изисквания и причините за своите решения. 
9. Аз не приемам оправдания от закъснелите ученици. 
10. Емоционалното благосъстояние на моите ученици е по-

важно от мениджмънта на класа. 
11. Моите ученици знаят, че може да ме прекъсват, ако имат 

уместен въпрос. 
12. Ако ученикът ме помоли да напусне стаята, аз винаги му 

позволявам. 

Ключ на въпросника: 
№ 1, 3 и 9 са свързани с авторитарния (authoritarian) стил. 
№ 4, 8 и 11 са свързани с авторитетния (authoritative) стил. 
№ 6, 10, и 12 са свързани с либералния (laissez-faire) стил. 
№ 2, 5, и 7 са свързани с безразличния (indifferent) стил. 
Резултат - профил на мениджмънт на класа. Сумата за всеки 

стил, намалена с три и разделена на 12 (от 0 до 1) дава оценката. 
Висока оценка означава силно предпочитане на този стил. 

С течение на времето индивидуалният стил се променя. Той 
може да стане по-разнообразен или по-съсредоточен. Може да се 
свързва с определени ситуации или предмети. Възможно е ефектив-
ният учител да е този, който първо оценява ситуацията и след това 
избира стила. 

10. СТИЛ НА МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА ПО BAUMRIND 

Наблюдавайте стила на мениджмънт на класа, който 
реализира учителя: (1). авторитетен , (2). авторитарен , (3). 
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снизходителен, (4). пермисивен (разрешаващ) или (5). смесен - по 
Baumrind (1971). Изследвайте поведението, доколкото то засяга 
контрола на учениците и въвличането им в образователния процес. 
3 означава висока, 2 - средна, а 1 - ниска степен. 

КОНТРОЛ НА УЧЕНИЦИТЕ: 
• Наличие на правила (оценка 3, ако са силно детайлизи-

рани; 2 - ако е умерено детайлизирано; 1 - ако са 
посочени само основни принципи) 

• Реализиране на правилата (3, ако учителят регистрира 
и най-малките нарушения; 2, ако отбелязва само 
важните проблеми; 1, ако не се грижи). 

• Прилагане на наказания (3 - често; 2 - рядко; 1 - не 
прилага) 

• Отразяване на ученическите мнения ( 3 - често; 2 -
рядко; 1 - никога) 

ВЪВЛИЧАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ: 
• Грижа за учениците (3 - високо ниво; 2 - средно; 1 -

ниско) 
• Привързаност към учениците (3 - обича ги; 2 - по-

скоро е неутрален; 1 - ненавижда ги) 
• Изразяване на високи очаквания към учениците (3 -

често; 2 - рядко; 1 - никога) 
• Поощряване на ученическата независимост (3 - учи-

телят поощрява самоуправлението и отговорността; 2 
- ръководи в основни линии; 1 - осъществява тотален 
контрол) 

Изчислява се средна оценка по двете скали. Оценката се нана-
ся в Baumrind-матрица, която служи именно за определяне на стила. 

11. СТИЛ НА МЕНИДЖМЪНТА НА КЛАСА ПО WOLF-
GANG & GLICKMAN (ICMS) 

Инструментът ICMS (Inventory of Classroom Management Style. 
Baldwin & Martin, 1994. Martin & Baldwin, 1993) концептуално е основан 
на теоретичната структура на Wolfgang & Glickman. Отначало е разра-
ботен въпросникът BDI (Beliefs on Discipline Inventory; Glickman, Tama-
shiro, 1980; Wolfgang, Glickman, 1980, 1986). Измерва три подхода 
към мениджмънта на класа: 

Неинтервенционалист (non-interventionist). Предполага, че де-
тето има вътрешен двигател, който трябва да намери изражение в 
реалния свят. 

Интервенционалист (interventionist). В противоположност е ин-
тервенционалистът, смятащ, че външната обкръжаваща среда форми-
ра развитието. 

Интеракционалист (interactionalist). Заема междинно положе-
ние. И индивидът изменя средата, както и средата формира индивида. 
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Четири области подлежат на оценка: 
1. Психологическа обкръжаваща среда. Измерва се с 10 

айтема: ученически взаимодействия, уважение, отношение към учеб-
ните достижения, отговорност и самодисциплина и творчески потен-
циал. 

2. Мениджмънт на обучението. Измерва се с 10 айтема: очак-
вания относно обучението, отношение към темите и материалите за 
обучение, приспособяващо се поведение и организация на учебното 
време. 

3. Комуникация. Измерва се с 6 пункта: нагласите относно оси-
гуряването на устна поддръжка, обратна връзка с учениците и ръко-
водство. 

4. Регулиране на структурата на класната стая. Измерва 
се с 4 пункта: домашна работа и правила и последствия. [217] 

12. БЛИЗОСТ ДО СТАНДАРТИТЕ ЗА ПРАКТИКУВАНЕ 
НА УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ 

Въпросник на Bill Johnston, Karen Wetherill, Hope High, Hilary 
Greenebaum за оценка на близостта до стандартите за практикуване 
на учителската професия [200]. Леко модифициран. 

Оценката е от 1 (не). 2 (по-скоро не). 3 (не мога да определя). 
4 (по-скоро да). 5 (да) 

1. Съществен компонент на добрия урок е връзката други об-
ласти на знанието. 

2. Учениците се учат сами при наличие на възможности да 
имат свои собствени образователни цели. 

3. Най-важното нещо, което учителят трябва да направи е да 
диагностицира интересите на учениците. 

4. Ученическото развитие себеразбирането са най-важните 
образователни цели. 

5. Учебникът е най-добрият източник на информация заучителя 
и ученика. 

6. Учителите дават твърде малки възможности на учениците 
да правят предположения и предсказания като отговори на въпроси 
в хода на обучението. 

7. Учениците трябва да бъдат оценявани отделно за акаде-
мични достижения и поведение. 

8. Класната стая, в която децата са тихи създава най-добрите 
условия за преподаване и учене. 

9. Учениците трябва да чувстват, че са високо оценени и 
доверието на съучениците си и учителите. 

10. Учениците са мотивирани да работят по-активно, когато 
имат възможност да се движат в класната стая, без да пречат на 
другите. 

11. Учениците се учат най-добре, когато имат възможност за 
индивидуален темп на изпълнение на работата. 
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12. Учителят трябва да взема участие при разпределението 
на ресурсите в училището. 

13. От училището не трябва да се очаква да компенсира недо-
статъците на семейството и дома. 

14. Един учител става майстор, когато планира уроците си с 
оглед индивидуалните различия на учениците. 

15. Свободата в съвременното училище осигурява по-добро 
обучение, отколкото структурираната от учителя ситуация. 

16. Учителите трябва да са подготвени, за да демонстрират на 
учениците как различните елементи на учебния план са свързани. 

17. Възможностите на учителите за управление на работата 
на учениците нарастват, ако последните участват в планирането й. 

18. Обучението в специфични умения и реални знания е най-
важната функция на училището. 

19. Учениците се обучават ефективно, когато етапите на уро-
ците са панирани и се провеждат в стриктна последователност. 

20. Учителите имат тенденция да приемат много от размислите 
на учениците. 

21. Учениците се стараят, когато знаят, какво точно се очаква 
от тях. 

22. Ефективността на учителя се определя от неговата способ-
ност да поддържа дистанция между учениците и себе си. 

23. Учениците трябва да са постоянно заети с някаква работа, 
в противен случай причиняват неприятности. 

24. Училищната практика налага последователност в процеду-
рите, ограничаваща възможностите за обучение. 

25. Родителите е обществеността трябва да бъдат поканени 
да играят активна роля във формирането на училищната политика, 
учебния план и материалната база. 

26. Нищо не привлича така силно интереса на учениците към 
училищната работа, както усещането, че се борят с проблеми, предиз-
викани от техния собствен избор. 

27. Логическата структура на предмета е най-реалистичният 
ръководен принцип за организация на работата в клас. 

28. Учениците действително не разбират един предмет, докато 
не могат да свържат информацията за него с по-широките проблеми 
на света. 

29. Учениците не винаги знаят какво трябва да учат. Това е 
отговорност на учителя, да преподава на учениците необходимото. 

30. Учеинкът трябва да се запознае с предметите в тяхната 
естествена среда. 

31. В планирането на работата на учениците, учителите трябва 
да се съобразяват със знанията и уменията на учениците. 

32. Оценката на работата на учениците трябва да бъде осно-
вана на техните индивидуални способности, а не на някакъв друг 
стандарт. 

33. Ефективният учител има винаги пълен контрол над учеб-
ната ситуация. 

34. Съвременната подвижна мебелировка, която разрешава 
различни вариации на подреждане, може да допринесе за полезния 
обмен на идеи. 
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35. Учениците се учат активно, когато очакват незабавно да 
отговорят на въпросите на учителя. 

36. Ако на учениците се осигури достатъчно конкретни знания 
и умения, те ще са способни да ги използват във всяка ситуация. 

37. В последния урок, който проведох имаше действия от повече 
от една от следните сфери: слухова, визуална и кинестетична. 

Ключ на въпросника (скали, айтеми): 
1. Учебен стил - 14,37. 
2. Педагогически идеи - 15,26. 
3. Предметна интеграция - 1,16,27. 
4. Ученическо притежание - 2,17. 
5. Трансфер / свързаност със света - 28,31,36. 
6. Отзивчивост към интересите на учениците - 3,29. 
7. Цели и задачи на училището - 4,18. 
8. Материали - 5,30. 
9. Обучение - 6,19,20. 
10. Оценка - 7,32. 
11. Ред - 8,21,33. 
12. Емоционална сигурност на учениците - 9,22. 
13. Начин на вземане на решения от учителя -12,24. 
14. Връзки на училището с обществото -13,25. 
15. Физическа среда - 10,34. 
16. Мотивация - 11,23,35. 

13. ДИАГНОСТИКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ВЛАСТ 
НА УЧИТЕЛЯ 

Властта е тясно свързана с управлението, контрола, вземането 
на решения, изпълнението, подчинението - специфични разновид-
ности на човешките отношения, при което едната страна определя 
поведението на другата. Тя е фундаментално понятие, отразяващо 
главното в педагогическото взаимодействие. [Виж цялостно изложе-
ние на въпросите за педагогическата власт на учителя в 51]. 

Един от най-универсалните подходи при класифицирането на 
формите на осъществяване на властта и в случая вдъхновител на 
нашата концепция е този на J. French & В.Raven. 

Наградната власт е основана на възнагражденията. Ученикът 
се подчинява, защото може да получи нещо приятно и необходимо. 
Неин израз е конформността на подвластния. 

Принуждаващата власт е основана на страх от насилие и 
санкция като следствие от неконформно поведение. 

Отличително за легитимната власт е, че се изразява в регла-
ментиран нормативен натиск, упражняван върху учениците. Такава 
власт се основава на закона, на традицията или на някакво временно 
групово решение. Тя е формална, ролева, официална, безлична, 
деперсонализирана власт на учителя. 
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Експертната власт е власт на компетентността. Нейната осно-
ва е социалното признание на учителя като специалист (авторитет) в 
дадена конкретна област, т.е. признаването на знанията му за ценни. 

Референтната власт е власт на привлекателността. В основата 
й е идентификацията на ученика с учителя, приемането му като еталон 
и източник на стандарти и убеждения. 

При взаимодействието си с ученика учителят реализира синкре-
тично всички разновидности властване, за да постигне по-значителен 
ефект. Това дава основание да се говори за синкретично властно 
въздействие (СВВ) като специфично, относително постоянно съче-
тание на видовете властване при един учител в условията на 
педагогическия процес. 

Въпросникът съдържа 20 въпроса, разпределени в 5 скали, 
измерващи проявленията на съответния вид педагогическа власт. 
Задачата е да се оцени всеки айтем по пет-степенна скала (съвсем 
вярно-вярно-трудно ми е да отговоря категорично - невярно - съвсем 
невярно). В социално-демографската част на въпросника се регистри-
ра пол, трудов стаж, образование, степен на учебното заведение, 
семейно положение. 

Разпределението на айтемите по скали е: 
НВ наградна власт № 1,6,11,16 
ПВ принуждаваща власт № 2,7,12,17 
ЛВ легитимна власт № 3,8,13,18 
РВ референтна власт № 4,9,14,19 
ЕВ експертна власт № 5,10,15,20 
Всеки отговор се оценява с определен брой точки - 4, 3, 2, 1, 

0 (съвсем вярно - съвсем невярно). За всяка от петте скали се изчис-
лява бал, вариращ от 0 до 1, като по-високата стойност означава по-
силна изразеност на типа власт във властното отношение. Изчисляват 
се основните статистически показатели за групировките учители и за 
всеки тип власт, както и относителния дял на типовете власт във власт-
ното отношение, за да се получи представа за структурата на синкре-
тичното властно въздействие. 

1. Правилното изпълнение на задачите винаги трябва да се 
поощрява 

2. Учениците трябва да разберат, че наказанието за всяко 
нарушение е неизбежно. 

3. Когато изисквам нещо от учениците, подчертавам винаги, 
че това е защото съм учител. 

4. Стремя се моите ученици да ми подражават. 
5. Учениците са изпълнителни само когато осъзнаят, че учи-

телят им е добър професионалист. 
6. Всяка добра постъпка на учениците трябва да се награди 

по някакъв начин. 
7. Учителят трябва да застави ученика да му се подчини. 
8. Учениците са длъжни да изпълняват нарежданията на 

учителя. 
9. При изпълнение на някаква задача винаги се опирам на 

любимите си ученици. 
10. Учениците много често ми задават въпроси. 
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11. Най-изпълнителните ученици трябва да получат най-ви-
соко признание. 

12. Има случаи, в които учителят трябва да се наложи на всяка 
цена над ученика, дори със сила. 

13. Във взаимоотношенията с учениците винаги трябва да се 
спазва дистанция. 

14. Стремя се във взаимоотношенията си с учениците да се 
доближа до техния свят, да разговарям на "техния език". 

15. Учениците ме търсят за съвет в житейски ситуации. 
16. Учителят трябва да се отблагодари на учениците, ако е 

постигнал някакви успехи в работата си с тях. 
17. Учителят трябва да следи строго за спазването на дисцип-

лината от учениците. 
18. Ръководната роля на учителя е негово право и задължение. 
19. Учителят трябва да привлича към себе си учениците. 
20. Компетентността на учителя се цени най-много от учени-

ците. 

14. МОДЕЛИ НА МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА 

За да се изследва представата на учителите за моделите на 
мениджмънт на класа, се прави анкета с три въпроса с по три отго-
вора. 

Как т р я б в а де се вземат решенията о т н о с н о д е т с к о т о 
поведение в клас? 

A. Само учителят, без участието на учениците. 
Б. Учителят и учениците заедно. 
B. Само учениците, без участието на учителя. 

А к о двама ученика се борят за вещ, която принадлежи на 
един от тях (напр. линия), какво трябва да направи идеалният 
учител, за да прекрати спора? 

Г. Учениците и учителят заедно трябва да решат какво да пра-
вят. 

Д. Трябва да се обясни на учениците, че са направили нару-
шение и че трябва да получат справедливи наказания. 

Е. Трябва да се позволи на учениците да решат сами какво да 
правят. 

Кой из следните е идеалния вариант за учителя, за да по-
могне на учениците да се държат по необходимия начин? 

Ж. Учениците трябва да си изработят собствен маниер на пове-
дение, наблюдавайки себе си и другите. 

3. Непрекъснато проверявайте дали се държат по необходимия 
начин и когато трябва ги наказвайте. 

И. Непрекъснато обсъждайте с класа как трябва да се държат 
учениците. 

348 



Всеки отговор се оценява по скала с 6 пункта: 
(6). напълно съм съгласен, 
(5). съгласен съм, 
(4). по-скоро съм съгласен, 
(3). по-скоро не съм съгласен, 
(2). не съм съгласен, 
(1). напълно не съм съгласен. 
В скобите са дадени оценките, При отсъствие се поставя оценка 

3,5. 
Първият модел е "опекунство" (Canter and Canter 1992) - учи-

телят е абсолютен властник и използва комбинация между обяснения, 
предупреждения, награди и наказания (А,Д,3). 

Втория модел, (Б,Г,И) - властта за вземане на решение относно 
нарушителите е разпределена между групата и учителя (Balson 1992). 

Третият модел (В,Е,Ж) - акцентът е върху самоуправлението 
и се възпрепятства вмешателството на мощния учител или мощния 
клас (Gordon 1974). 

В изследването на R.Lewis (1999) учителите дават предпочи-
тание на Втори модел, Първият е класиран на второ място а Третият 
получава много малка поддръжка. [212] 

15. ДИАГНОСТИЧНА СКАЛА ЗА ОЦЕНКА НА 
КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ 

Прилага се в Русия [93] 
1. Нравствени качества и педагогически такт 
(4) Притежава основните нравствени качества, противопоставя 

се на всичко аморално, притежава педагогически такт 
(3). Сам е тактичен и възпитан, но равнодушен към безнравст-

вените постъпки и нетактичността на колегите си. 
(2). В поведението му се наблюдава невъзпитаност и нетактич-

ност. 
(1). Поведението му е безнравствено. 

2. Професионален дълг и отговорност 
(4). Отличава се с висока отговорност и чувство за дълг. 
(3). Присъщи са му чувство за дълг и отговорност, но не се 

грижи за развитието на тези качества у другите. 
(2). Изпълнява задачите при наличието на административни 

стимули. 
(1). Безотговорен е в работата, чувството му за дълг не е раз-

вито. 

3. Дидактически способности 
(4). Изследва и творчески владее съдържанието на предмета, 

осигурява творческа активност на учениците. 
(3). Репродуктивно владее съдържанието на предмета и осигу-

рява достатъчно ниво на знания на учениците. 
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(2). Слабо владее съдържанието на предмета и осигурява само 
средно ниво на обученост на учениците. 

(1). Не владее съдържанието на предмета и не осигурява необ-
ходимото ниво на обученост на учениците. 

4. Педагогическо мислене 
(4). Изучава ученическите личностите и колективи, анализира 

и моделира възпитаващи ситуации след диагностика. 
(3). Изучава ученическите личностите и колективи, но се зат-

руднява в използването на диагностични данни и моделира само 
типичните ситуации. 

(2). Организира дейността без диагностика и анализ на ситуа-
циите. 

(1). Педагогическите му решения са необосновани и най-често 
грешни. 

5. Организаторска дейност 
(4). Изследва и творчески организира възпитателната работа 

в класа, училището. Споделя с другите своите творчески открития. 
(3). В организацията на възпитателната работа използва мето-

дически препоръки и добрия педагогически опит. 
(2). Не умее да организира възпитателната работа с учениците 

и я провежда формално. 
(1). Не провежда възпитателна работа с учениците. 

6. Педагогическо общуване 
(4). Организира разнообразни форми общуване, в това число 

и неформални, с децата. 
(3). Ограничава се в рамките на учебно-възпитателния процес. 
(2). Общуването и отношенията с децата са ситуативни, зависят 

от настроенията и обстоятелствата. 
(1). Груб в отношенията с децата. 

7. Стил на дейност 
(4). Поощрява самостоятелността и активността на учащите 

се. Стилът му на работа е демократичен. 
(3). Стилът на работа е повече авторитарен, отколкото демокра-

тичен. 
(2). Стилът на работа е либерален. 
(1). Не се намесва в работата на колектива, бяга от отговорност. 

8. Перспективни умения 
(4). Разбира душевното състояние на децата. Творчески, в съот-

ветствие със ситуацията прилага методи за педагогическо въздейст-
вие. 

(3). Разбира душевното състояние на децата. Методите за педа-
гогическо въздействие, които прилага не винаги са удачни. 

(2). Не винаги разбира децата. В дейността и общуването с 
тях не вниква в същността на ситуацията. 

(1). Не разбира децата. 
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9. Актьорско и ораторско изкуство 
(4). Умее да въздейства на учениците, способен е да се превъ-

плъщава, има разнообразна постановка на гласа, мимиката, жесто-
вете, изразителност на речта. 

(3). Управлява своето поведение. Недостатъчно владее средст-
ва за лично въздействие. 

(2). Слабо владее средства за лично въздействие. 
(1). На учениците не въздейства, не управлява своето поведе-

ние. 

16. МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА ПО ВРЕМЕ НА УРОКА 

Училище: Клас: Учител: 

Начало и край на наблюдението: 
Кратка схема (описание на урока): 
Брой преадресирани ученически поведения: 
Кратко обяснение, как ученическото поведение е било 

преадресирано: 
Образци на положително подкрепление на учениците: 
Пример: един случай, който представлява специфичен интерес 

(обективно описание): 

17. ОЦЕНКА НА СПОСОБНОСТТА НА УЧИТЕЛЯ ЗА 
ЕМПАТИЯ 

Тестът оценява способността за съпреживяване и съчувствие. 
Всеки айтем се оценява от + 3 (напълно съгласен); + 2 (съгласен); + 
1 (по-скоро съгласен); 0 (не зная); - 3 (не съгласен). 

1. Огорчавам се, когато виждам, че някой се чувства самотен 
в чужда компания. 

2. Хората преувеличават възприемчивостта на животните и спо-
собността им да чувстват. 

3. Неприятно ми е, когато хората открито проявяват своите 
чувства. 

4. Дразни ме, че има хора, които непрекъснато се самосъжаля-
ват. 

5. Започвам да нервнича, когато около мен някой започне да 
нервничи. 

6. Считам, че да се плаче от щастие е глупаво. 
7. Приемам близо до сърцето си проблемите на своите прия-

тели. 
8. Понякога любовните песни ме трогват. 
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9. Много се вълнувам, ако трябва да съобщя на някого неприят-
ни за него новини. 

10. Хората, които са около мен, силно влияят на моето настрое-
ние. 

11. Болшинството чужденци, които съм срещал ми се струват 
студени и надменни. 

12. Бих предпочел професия, свързана с общуване с хора. 
13. Силно се разстройвам, ако мой приятел действа необмис-

лено. 
14. Обичам да наблюдавам как хората получават подаръци. 
15. Самотните хора често са недоброжелателни. 
16. Огорчавам се, ако видя плачещ човек. 
17. Слушайки някои песни, се чувствам щастлив. 
18. Когато чета роман, аз преживявам така, като че ли това 

става наистина. 
19. Винаги се сърдя, когато видя, че с някого се отнасят зле. 
20. Понякога мога да остана спокоен, даже ако около мен хора-

та се вълнуват. 
21. Ако моите познати започнат да обсъждат с мен своите проб-

леми, аз се старая да прехвърля разговора на друга тема. 
22. Когато ходя на кино се учудвам, че много хора около мен 

въздишат и плачат. 
23. Чуждият смях ме заразява. 
24. Когато вземам решение, мненията и съветите на другите 

хора като правило не ми действат. 
25. Съхранявам душевно спокойствие, ако обкръжаващите ме 

хора или моите познати са подтиснати от нещо. 
26. Тежко ми става когато видя как някои хора се разстройват 

за дреболии. 
27. Огорчавам се, когато видя животни да страдат. 
28. Считам, че е глупаво да преживяваш това, което става в 

книга или във филм. 
29. Огорчавам се, когато видя безпомощни стари хора. 
30. Чуждите сълзи предизвикват у мен по-скоро чувство за раз-

дразнение, отколкото съчувствие. 
31. Изпитвам силни емоции, когато гледам филм. 
32. Забелязвам, че мога да остана равнодушен към всяко 

вълнение около мен. 
33. Малките деца често плачат без всякакви причини. 

ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ. Сумират се оценките на айтеми 
№ 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 27, 29, 31; след това на № 
2, 4, 6, 11, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33. Втората сума се 
изважда от първата. 

До 10 точки - ниско ниво на развитие на емпатия; 
10 - 30 - средно, с тенденция към ниско; 
31 - 50 - средно ниво; 
51 - 7 0 - средно, с тенденция към високо; 
над 70 - високо ниво. 
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18. СХЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧИТЕЛЯ 

Методиката е предназначена за оценяване на учителския труд 
от директори и инспектори. Заимствана е от практиката на 
американското училище. [57, По: 78а] 

По всеки от основните пунктове на схемата, учителят получава 
оценка "Добре", "Средно" или "Слабо". След сумиране, се получава 
и съвкупната оценка. 

"Добре" означава, че учителят се справя много добре и се стре-
ми да стане добър учител. 

"Средно" показва средни резултати и че на учителя липсва про-
фесионална отговорност. 

"Слабо" говори за незадоволителна работа. 

1. ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ 
1.1. Цели на преподаването и използваната методика. 
1.2. Обяснения. 
1.3. Начин на поставяне на проблема. 
1.4. Планиране на работата. 
1.5. Предварителна подготовка и регулиране. 
1.6. Използване на дидактически материали за онагледяване. 
1.7. Внимание към нуждите на децата. 
1.8. Мотивация и ориентация на учениците. 
1.9. Организация на дейностите в класната стая. 
1.10. Оценяване и изпитване. 
1.11. Анализ на резултатите. 

2. ОТНОШЕНИЯ НА УЧИТЕЛЯ И СТАНДАРТИ 
2.1. Качества на учителя като лидер и организатор. 
2.2. Самоконтрол. 
2.3. Ентусиазъм. 
2.4. Лоялност към училището и училищния персонал. 
2.5. Работа на учителя за професионално израстване. 
2.6. Вземане на решения. 
2.7. Връзки с персонала на училището и взаимоотношения с него. 
2.8. Предварителна подготовка за часовете. 
2.9. Маниер на обличане и говорене. 
2.10. Комуникации. 

3. АТМОСФЕРА В КЛАСНАТА СТАЯ 
3.1. Взаимоотношения учител-ученик. 
3.2. Стандарти за индивидуална и групова работа. 
3.3. Условия за работа. 
3.4. Морал и взаимоотношения в класната стая. 
3.5. Създаване на центрове на интереси у учениците. 

4. НАВИЦИ ЗА РАБОТА 
4.1. Организация на работата в класната стая. 
4.2. Работа с отделния ученик и отношение към работата в група. 
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4.3. Изграждане наумения за индивидуална, самостоятелна и групова 
работа. 

4.4. Задаване на домашна работа. 
4.5. Ред, дисциплина. 

5. ОТНОШЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 
5.1. Отношения на учениците. 
5.2. Интереси на учениците. 
5.3. Усилия на учениците. 
5.4. Желание за участие на учениците. 
5.5. Отговорност на учениците. 
5.6. Достигнато ниво на работа от учениците. 
5.7. Дисциплина и поведение на учениците. 
5.8. Навици за учене и работа на учениците. 
5.9. Използване на подходящи помощни материали, уреди и инстру-

менти в час. 

19. АНАЛИЗ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЕ 

Има няколко такива системи - на Х.Перкинс, М.Райт, 
Н.Фландърс, Ж.Де Ландшер и Е.Байер и др. Общото е регистрацията 
чрез наблюдение на поведението на учителя (основно вербално) през 
3-4 секунди, като се използва записваща техника. Разбира се, може 
да се увеличи времевия обхват да 15 сек. 

В системата на Н.Фландерс [57 По: 156а] диалогът между уче-
ника и учителя се разбива на 10 категории. От тях 7 се отнасят до 
речта на учителя, а 2 - до речта на ученика, а десетата е неутрална. 
Речевото общуване на учителя е подразделено надве основни катего-
рии - пряко (1-3) и непряко (5-7) влияние върху ученика. В речевото 
общуване на ученика са определени също две категории - отговор на 
учителя (8) и реч по собствена инициатива (9). 

1. РЕЧЕВИ ИЗЯВИ НА УЧИТЕЛЯ 
1.1. РЕАКЦИЯ НА ДЕЙСТВИЯТА НА УЧЕНИКА 
(1) Приемане на настроението. В мек маниер се приемат или 

изясняват нагласите или настроението на ученика, което може да е 
позитивно или негативно. Пред оказванията за възможното настроение 
и напомняне за него също се имат предвид. 

(2) Похвала или одобрение. Похвала или одобрение на дейст-
вията на ученика или на неговото поведение. Имат се предвид шегата, 
снемаща напрежението (но не за сметка на други индивиди), одобри-
телното кимане с глава, думи от вида: "Продължавай!" 

(3) Приемане или използване на изявите на ученика. Раз-
криване, формиране или разработка на изказаните от ученика идеи. 
Учителят допълва мисълта на ученика, но веднага щом премине към 
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излагане на собствените мисли, речевите му изяви трябва да се отне-
сат към категория 5. 

(4) Задаване на въпроси. В хода на обосноваването на идеи, 
учителят задава въпроси за тяхното съдържание или методика с наме-
рение да получи отговор от ученика. 

1.2. ПО СОБСТВЕНА ИНИЦИАТИВА НА УЧИТЕЛЯ 
(5) Разказ. Привеждане на факти или съждения със съдържа-

телен или методически характер; обосноваване на собствените изяви, 
или обяснения, или цитиране на източници, но не на своите ученици. 

(6) Разпореждане. Разпореждания, указания, заповеди, на кои-
то както се предполага, ученикът трябва да се подчини. 

(7) Критично отношение или потвърждение на собствените 
пълномощия. Утвърдения, изказани с намерение да се измени поведе-
нието на ученика от нежелателно към желателно; възглас или укор с 
тази цел; обяснение защо учи-телят постъпва така, а не иначе; пре-
делна авторитарност. 

2. РЕЧЕВИ ИЗЯВИ НА УЧЕНИКА 
2.1. ПРОВОКИРАНИ ОТ УЧИТЕЛЯ 
(8) Речева изява на ученика като отговор на учителя. Отговор 

на ученика. Учителят е инициатор на действията, той принуждава 
ученика да прави изказвания и задава ситуацията. Свободата за изра-
зяване на своите идеи в дадения случай е ограничена. 

2.2. ПО СОБСТВЕНА ИНИЦИАТИВА 
(9) Речева изява на ученика по собствена инициатива. Уче-

ниците сами започват разговор, изказват собствени идеи, задават 
нови теми за беседата, свободно изразяват собствено мнение и во-
дят собствени разсъждения. Харесва им да задават интересни въпро-
си и да излизат извън определените рамки на обучението. 

3. НЕУТРАЛНА 
(10) Мълчание или смущение. Паузи, малки периоди на мълча-

ние или смущение и в двете страни - учителя и ученика. 

В резултат от наблюдението се получава поредица от числа 
(означаващи съответните категории) - например, една стандартна си-
туация - учителят задава въпрос, следва пауза, отговор на ученика, 
допълнителен уточняващ въпрос, втори отговор на ученика, потвърж-
дение на учителя..., се кодира така: 4-10-8-4-8-3... 

Обработката на данните става по специфичен начин. Числата 
се групират по двойки: 4-10; 8-4; 8-3..., след което се нанасят в матрица 
оттурнирен тип с 10 реда и 10 полета (за всяка категория), като пър-
вото число се отнася за реда, а второто - за колоната. 

На тази база се изчислява I/D индекс - индиректно, опосред-
ствено/ директно, непосредствено влияние на учителя. Получава се 
като сумата от категории 1-4 се раздели на сумата от категории 5-7 
[Виж и 13а]. Колкото този индекс е по-висок, толкова учителят е ра-
ботил повече за мотивиране на учениците, за подкрепяне на техните 
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мисли и чувства. Ако е отрицателен, това означава, че учителят е 
склонен към критика, дълги обяснения, автократизъм. 

Друг основен индекс е коригиран I/D индекс - сборът от катего-
рии 1-3, делен на сбора от категории 6-7. Той е показател за това, 
доколко учителят уважава чувствата и инициативността на учениците. 
[Пак там] 

20. СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА 
УЧИТЕЛЯ 

Втората известна система за анализ на поведението на учителя 
е на Жилбер де Ландшер и Е.Байер [156а]. 

Тя включва следните категории: 
(1). Организация : изясняване на правилата за участие на 

учениците; организиране на поведението на учениците в класа; ред: 
определяне на правилата на работа, определяне на последовател-
ността на работите, контрол, неутрален подход, разбиране; решаване 
на ситуации на конфликт или конкуренция. 

(2). Насочване: предаване на информацията: изложение на 
материала, отговор на поставените от него въпроси; поставяне на 
проблеми: задаване на въпроси и формулиране на проблеми, опре-
деляне на реда и начина на извършване на упражненията; определяне 
на методите за решение; подпомагане на отговорите: формулиране 
на препоръчителната насока, задаване на допълнителни въпроси; 
изразяване на оценъчно мнение за отговорите; ненатрапчиво подна-
сяне на идеи. 

(3). Поведение: стимулиране: създаване на стимулираща об-
становка, предлагане на избор; използване на индивидуалния опит 
на учениците; структура на мисленето на учениците: избистряне на 
спонтанните впечатления, насочване на учениците към прецизиране, 
допълване, генерализиране и синтезиране на спонтанните си впечат-
ления, стимулиране на учениците да изказват собственото си мнение; 
поставяне на изследователски идеи пред учениците: съобразяване 
на трудността, ориентиране на търсенията на учениците, отговори 
на въпроси за информация. 

(4). Персонализация: стимулиране на учениците да използват 
своя извънучилищен опит; интерпретация на индивидуални ситуации; 
индивидуализация на подхода: по отношение на индивидуалната ситу-
ация на ученика, чрез различни педагогически техники - вербални и 
невербални. 

(5). Положително оценяване: одобряване чрез стереотипни 
реакции; одобряване чрез повтаряне отговора на ученика; одобряване 
чрез специфични реакции; одобряване по друг начин. 

(6). Негативно оценяване: неодобрение чрез стереотипни ре-
акции; неодобрение чрез повтаряне отговора на ученика по ироничен 
и подигравателен начин; неодобрение чрез специфични реакции; 
неодобрение по друг начин; несправедливо диференцирана оценка. 
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(7). Конкретизация: използване на материала: фигуративно 
представяне, символно представяне, за конструиране и манипулация; 
насочване на учениците да си служат с материала: фигуративно пред-
ставяне, символно представяне, за конструиране и манипулация; 
аудио-визуални техники: употребявани от учителя, употребявани от 
учениците; писане на дъската. 

(8). Позитивна афективност: похвала, изтъкване на достойнст-
ва, даване за пример; демонстриране на грижа; окуражаване; обеща-
ване на награда; изразяване на чувство за хумор; награждаване. 

(9). Негативна афективност: критика, ирония, обвинения; зап-
лаха, закана; укоряване; наказване; цинично отношение. 

По данни на авторите типичното разпределение на времето но 
учителя в урока е: (1) 27% (2) 34,5% (3) 2,1% (4) 3,7% (5) 11,4% (6) 
2,7% (7) 13,3% (8) 1,4% (9) 3,8%. 

21. ЧЕК-ЛИСТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧИТЕЛИ 

Чек-листът служи за пътеводител при извършването на систе-
матично обследване, в това число и наблюдение. Използва се за оце-
няване на учители: [57; По: 78а]. 

Съществува демократична атмосфера в класната стая. 
Съществува добро взаимно разбирателство между учител и 

ученици. 
На учениците им харесва да работят в часовете при този учител. 
Методите на преподаване са гъвкави с оглед личните нужди на 

учениците от класа. 
Творческата дейност е резултат от големия интерес на учениците 

към работата в класа. 
Учениците вземат участие при планирането на дейностите в 

часа, при използването им при оценяване на резултатите от тяхната 
работа. 

Учениците уважават мнението на другите и решенията на цялата 
група. 

Учителят използва предвидливо и ефективно времето в класната 
стая. 

Учениците демонстрират ясен и независим начин на мислене. 
У учениците има изградени добри навици за работа в клас. 
Учебната програма е добре подбрана и помага на учениците 

да се запознаят с живота и с обкръжаващия ги свят на тяхното ниво 
на зрелост. 

Подреждането на децата в групи е подчинено и съобразено с 
личните им интереси, нужди и възможности. 

В класната стая е създадена подходяща обстановка чрез избор 
на мебели, украса и дидакгически средства. 

Когато е възможно, преподаването се усложнява, като се 
създават условия учениците да натрупат собствен опит. 

Упражненията и решаването на задачи са неразделна част от 
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работата на учителя. 
Опитът на учениците се обогатява чрез учебни екскурзии, наблю-

дения и други форми на работа. 
При усвояването на основните знания и умения, както и при 

работата по всички раздели в учебната програма, се обръща особено 
внимание на разбирането, а не на запомнянето. 

Учениците си водят дневници или имат други форми, чрез които 
отбелязват самостоятелната си работа по предмета. 

Добри резултати от предишните дейности на учениците се из-
ползват от учителя за онагледяване и демонстриране на положителен 
опит. 

На учениците се осигуряват възможности да усетят красотата 
на природата и на културата, сред която живеят. 

22. РЕЙТИНГ-СКАЛА ЗА ОЦЕНКА НА УЧИТЕЛЯ ОТ 
УЧЕНИЦИТЕ 

Прилага се при необходимост от оценка на учителя от страна 
на учениците [57; 78а, с малки модификации]. 

Оценка (ако не е дадена друга скала): 1 - в най-слаба (малка) 
степен; 2 - в слаба (малка) степен; 3 - в средна степен; 4- в силна 
(голяма) степен; 5- в най-силна (голяма) 

УЧЕНЕ 
• Намирате предмета стимулиращ и поддържащ Вашия 

интерес 
• Научихте нещо, което считате за важно 
• Интересът Ви по предмета се е увеличил след като 

завършихте курса при този учител 
• Вие научихте и разбрахте учебния материал в часовете 

при този учител 
ЕНТУСИАЗЪМ 

• Преподавателят е много ентусиазиран при препода-
ване на този предмет 

• Преподавателят е енергичен и динамичен при препода-
ване на този предмет 

• Преподавателят представя материала с чувство за 
хумор 

• Стилът на преподаване по предмета поддържа Вашия 
интерес по време на преподаване 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
• Преподавателят винаги обяснява най-неясните теми 

по предмета 
• Учебният материал по предмета винаги е добре под-

готвен и внимателно обяснен 
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• Предварително поставените от учителя цели се съб-
людават по време на обучение, така че учениците 
винаги са наясно докъде са достигнали 

• Учителят преподава така лекциите, че да се облекчава 
воденето на бележки 

ГРУПОВА РАБОТА 
• Учениците се насърчават да работят на групи 
• Учениците са подканяни да споделят своя опит и идеи 
• Учениците се насърчават да задават въпроси и учите-

лят им отговаря 
• Учениците се насърчават да изказват своите собствени 

идеи и / или да отправят въпроси към учителя 

ИНДИВИДУАЛНИ КОНТАКТИ 
• Учителят е приятелски настроен към всеки ученик 
• Учителят насърчава учениците да търсят помощ от 

него в или извън класната стая 
• Учителят показва специален интерес към всеки ученик 
• Учителят е еднакво достъпен за учениците в часовете 

и след това 

ВЪЗПИТАНИЕ 
• Учителят умее да представи различни теории като ги 

противопоставя 
• Учителят представя основата или произхода на идеите, 

развити от него в час 
• Учителят винаги дискутира най-новите разработки по 

преподаваната тема 
• Учителят представя идеи, възгледи или позиции, раз-

лични от неговите 

ИЗПИТВАНЕ 
• Всички материали за подготовка за тестове или изпити 

са предварително известни на учениците 
• Методите за оценяване постиженията на учениците са 

обективни, честни и подходящи за предмета 
• При преподаването учителят особено набляга на ин-

формацията, необходима за изпитите в края на курса 
на обучение 

ДОМАШНИ ЗАДАНИЯ 
• Текстовете, които учителят изисква да бъдат прочете-

ни, са достъпни и помагат при усвояването на учебното 
съдържание 

• Зададените теми и различните домашни работи допри-
насят за по-добро разбиране на учебния материал по 
предмета 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕНИКА И ПРЕДМЕТА 
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• Скорост на преподаване на новото учебно 
съдържание (1 - много бавно, 3 - средно, 5 -много 
бързо) 

• Трудност на предмета в сравнение с другите предмети 
(1 - много лесен, 3 - среден, 5 - много труден) 

• Натоварване по предмета в сравнение с натоварването 
по другите предмети 

• Часове на седмица по този предмет. 
• Степен на интерес на ученика към предмета преди да 

започне обучението при този учител (1 -много ниско, 3 
- средно, 5 - много високо) 

• Общ успех на ученика в училище 
• Очакван успех по този предмет 
• Причини да изберете изучаването на този предмет (1 -

задължителен е, 2 - избираем е, 3 - интересен ми е). 
• В кой клас учите 

23. УЧИТЕЛЯТ КАТО ЛИДЕР В КЛАСА 

Има много такива опити. Един от най-известните е Въпросникът, 
разработен в университета в Охайо (The Leader Behavior Description 
Questionnaire - LBDQ). Според Halpin (1966), лидерското поведение 
на учителя може да бъде характеризирано с две измерения: 

1. Структуриране (степен, в която учителят може да установява 
отношения с учениците, работни процедури и правила, комуникиране 
в клас; акцент върху достижението на целите на класа). 

2. Внимателно отношение (степен, в която учителят като лидер 
може да установи дружелюбни, доверчиви, топли, внимателни и почти-
телни отношения с учениците). 

Cheng изследва климата в клас с 19 айтемов въпросник с 2 
скали (по LBDQ), като скалата за оценка е 5-степенна. Скали: (1). 
Структуриране, (2). Внимателно отношение. 

24. ОЦЕНКА НА УЧИТЕЛСКИЯ ЕКИП 
Привежда се от S. Salend, J. Gordon, К. Lopez-Vona [251]. Прави 

се по следната методика: 

АНКЕТА. Отговорите се използват за обратна връзка относно 
проблемите на учителите, работещи в екип. Пример за анкета (въп-
росник). Отговорите са "да" и "не": 

Аз предпочитам да работя в учебен екип. 
Аз считам, че образователния и социален ефект върху учениците 

при работа на учителите в екип е положителен. 
Аз чувствам, че нашият учебен екип споделя отговорността за 

всяко действие. 
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Чувствам се неудобно от присъствието на други колеги в класа. 
Аз лесно общувам с колегите си от екипа. 
Аз изпълнявам зависима роля в нашия екип. 
Мисля, че работата ми се увеличи, след като започнахме да 

работим в екип. 

ИНТЕРВЮ. Типови въпроси от интервю на тази тема: 
Как се чувствате при работа в учебен екип? 
Кои са факторите за успех на вашия екип? 
Кои са проблемите, които стоят пред вашия екип? 
Каква поддръжка, ресурси и обучение биха били най-полезни 

за вашия екип? Най-малко полезни? 
Как вашият колективен екипен стил на обучение въздейства 

на вашите ученици? 
Какво е отношението на вашето семейство, вашите ученици и 

другите колеги към работата на екипа? 
Как работата в екипа измени вашата роля? 
С какво училищната администрация подпомогна или препят-

ства работата на вашия екип? 

ЧЕК-ЛИСТ. Може де се изпълни индивидуално и колективно. 
Ние споделяме едни и същи ценности, предпочитания, препо-

давателски стилове, образователни философии и културни перспек-
тиви. 

Ние обсъждаме и се договаряме за целите на нашата програма, 
учебния план, разписанията, критериите за оценка, обучението и ме-
тодите на мениджмънт на класа. 

Ние прилагамедиапазон отобщи образователни подходи, осно-
вани на целите на уроците, типа на учебния материал и потребностите 
на учениците. 

Ние променяме нашите роли и разделяме натоварването така, 
че всички учители да изпълняват дейности, споделяни от другите. 

Ние имаме достатъчно време, за да комуникираме, да оценим 
ефективността на нашата програма и при необходимост да я ревизи-
раме. 

Ние планираме времето и административната поддръжка, за 
да работят успешно. 

Ние разглеждаме своите различия (разногласия) незабавно и 
непосредствено. 

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО. Наблюдава се поведени-
ето на хората в тима. Може да се съчетае с чек лист или оценъчни 
скали. 

Какви роли изпълняват учителите в тима? 
Колко често, по какъв повод и с каква продължителност учите-

лите си взаимодействат? 
Кой е инициатор и кой приключва взаимодействията? 
Какъв е характера на тези взаимодействия (например, коопера-

тивни, взаимни, благосклонни, допълнителни, индивидуалистични)? 
Дали учениците са реципиенти на тези взаимодействия? 
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Какъв е резултатът от тези взаимодействия за учителите и уче-
ниците? 

Какви фактори стимулират и ограничават тези 
взаимодействия? 

Дали учителите имат отношения с равен статус? 
До каква степен учителите координират своите роли и умения? 

АНАЛИЗ НА УЧИТЕЛСКИ ДНЕВНИЦИ И ПОРТФОЛИО. Всеки 
учителски тим води дневник и портфолио, които съдържат всестранна 
информация за него: за учениците и за педагогическите действия на 
екипа, за техните цели, отношения, педагогически методи и достиже-
ния. Потфолиото може да съдържа документи, поведенчески и акаде-
мични доказателства за ефекта от действията на екипа. Там се прила-
гат и анализи и експертизи на отделни случаи, успехи, неуспехи и 
пр., както и стратегии за подобряване на съвместната работа. 

При анализа на този вид документи акцентът пада върху проб-
лемите и решенията им (в колективен план). 

Отношения в тима (делови и междуличностни). 
Удовлетворение от ролите в тима. 
Успехи в работата на тима и на класа в резултат от това. 
Фактори, които водят до успех на педагогическия екип. 
Нагласи относно работата на екипа. 
Увереност в положителния резултата от работата на екипа. 
Удовлетвореност на потребностите на учителите от ресурси, 

планиране, време, поддръжка от другите. 
Удовлетвореност на учителите от колективните педагогическа 

философия и методи. 
Препоръки за подобряване на ефективността на екипа. 
Тип на кооперативните решиния. 
Ефект върху учебното съдържание. 
Ефект върху учебните материали. 
Ефект върху планирането на уроците. 

25. АНАЛИЗ НА КЛАСНАТА УЧЕБНА СРЕДА. 

Най-широко се използват няколко инструмента, които следват 
идеите на Moos (1979): Learning Environment Inventory (LEI; Fraser, 
1982), The Classroom Environment Scale (CES; Moos, Trickett, 1974) и 
The Individualized Classroom Environment Questionnaire (ICEQ; Fras-
er, 1985). [287] 

26. СКАЛА ЗА ОЦЕНКА НА МЕНИДЖМЪНТА И 
ОБУЧЕНИЕТО 

Скалата за оценка на мениджмънта и обучението (Manage-
ment and Instruction Scale, MIS) служи за оценка (5-степенна) на 

362 



учебните умения, плана за урока и неговото изпълнение, ръководст-
вото на ученическото поведение, организацията на класната стая и 
поведението на ученика (ниво на "лошо" поведание). Айтемите са 
основани на изследванията на Evertson (1983); Good (1983) Rosen-
shine (1986). Съдържа 30 айтема, в 5 субскали: (1) учебни умения. (2) 
организация на обучението. (3) използване на материали и прост-
ранство. (4) регулиране на обучението и (5) отношение към безпо-
рядъка. [249] 

27. АНАЛИЗ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 

Методиката е модифициран вариант на аналогична схема на 
И.П.Раченко [95]. Абревиату-рата HOT означава "научна организация 
на труда". Пред 70-те и 80-те години на XX век в съветската педагогика 
се проведоха значителни изследвания в това направление. 

По всеки един от 11-те критерия, свързани с труда на учителя 
се формира оценка, на базата на оценките на междинните 
показатели, формулирани като въпроси. Оценката се прави няколко 
пъти в годината (най-добре е по два пъти на срок), на базата на 
наблюдавани уроци. По този начин може да се проследи развитието 
на всеки учител. 

Скалата за оценяване е: 
• Недопустимо ниво (0-3). Отсъства или почти отсъства, не 

отговаря на елементарните изисквания 
Критично ниво (3,1-5). Осъществява се стихийно или при-
съства, но се допускат съществени грешки 
Допустимо ниво (5,1-8). Изборът и решенията са обосно-
вани, допускат се несъществени грешки 
Оптимално ниво (8,1-10). Изборът и решенията са най-до-
бри или почти най-добри в дадените условия 

А. ФОРМУЛИРОВКА НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 
1. Определени ли са в плана на урока целите и задачите му? 
2. Вярно ли са определени целите и задачите на урока? 
3. Формулира ли учителят пред учениците целите и задачите 

на тяхната работа? 
4. Участват ли учениците при формулирането на целите и за-

дачите на урока? 
5. Могат ли учениците да формулират самостоятелно доста-

тъчно точно целите и задачите на урока, след като са се запознали с 
неговото съдържание? 

Б.ИЗБОР НА ФОРМИ, МЕТОДИ, ТЕХНИКИ 
1.Умее ли учителят да избира рационални методи и техники 

на работа? 
2.Умее ли рационално да ги използва за достигане на поставе-

ните цели и задачи? 
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3.Могат ли учениците самостоятелно да избират и рационално 
да използват методите и техниките на труда? 

В. ИЗБОР И ИЗПАЛЗВАНЕ НА НАГЛЕДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ 
СРЕДСТВА НА ОБУЧЕНИЕ 

1.Прилага ли учителят нагледни средства? 
2.Прилага ли учителят технически средства за обучение? 
3.Умее ли рационално да ги използва за достигане на поставе-

ните цели и задачи? 
4.Могат ли учениците самостоятелно да избират и рационално 

да използват технически средства за целите на обучението? 

Г. ОБОСНОВАНО ПЛАНИРАНЕ 
1 .Съответства ли планът на урока на съвременните изиск-

вания? 
2.Съответства ли структурата на урока на набелязания план? 
3.Умее ли учителят да коригира плана в съответствие с проме-

нилите се обстоятелства? 
4.Могат ли учениците самостоятелно да планират своята учеб-

на работа? 

Д. ОБОСНОВАНО НОРМИРАНЕ 
1.Регламентира ли учителят елементите на урока в плана? 
2.Умее ли учителят да определи обема от работа и нормите за 

време, необходими за изпълнението й? 
3.Учи ли учителят учениците си да икономисват своето и чуждо 

време? 
4.Могат ли учениците да икономисват своето и чуждо време? 

Е. ОТЧЕТ И КОНТРОЛ 
1.Умее ли учителят да прави отчет на резултатите от своята 

работа и труда на учениците? 
2.Има ли система за отчет и самоотчет? 
3.Учи ли учителят учениците си да правят отчет на резултатите 

от своя труд? 
4.Могат ли учениците да правят отчет на резултатите от своя 

труд и на труда на съучениците си? 
5.Умее ли учителят да контролира своята работа и труда на 

учениците? 
6.Има ли система за контрол и самоконтрол? 
7.Учи ли учителят учениците си да си правят самоконтрол и 

взаимен контрол на труда си? 
8.Могат ли учениците да контролират своя труд и на труда на 

съучениците си? 

Ж. ОПТИМАЛНОСТ 
1.Умее ле учителят да взема оптимални решения? 
2.Умее ле учителят да създава благоприятни условия на труд? 
3.Умее ли учителят да използва благоприятно условията на 

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

цели и перспективи? 
4.Обучава ли на това учениците си? 

И. СТИМУЛИРАНЕ 
1.Умее ли учителят да стимулира труда на учениците? 
2.Има ли определена система от стимули? 
3.Развива ли учителят активността и самостоятелността на уче-

ниците? 
4.Развива ли целенасочено техните внимание, памет, въобра-

жение, мислене, емоции, воля? 

К. КОМПЛЕКСНОСТ 
1.Стреми ли се учителят към комплексно решение на въпро-

сите? 
2.Умее ли учителят да организира колективен учебен труд? 
3.Умее ли учителят да съчетава колективна с индивидуална 

работа на учениците? 
4.Има ли вътрешна логика в провежданите занятия? 
5.Правилно ли се осъществяват вътрешно предметните връзки? 
6.Прави ли се връзка с живота и практиката? 
7.Умеят ли учениците да правят връзки между изучаваните 

явления, процеси и пр.? 

Л. НАУЧНОСТ 
1 .Умее ли учителят да наблюдава, експериментира, да изслед-

ва (в психолого-педагогически план)? 
2.Изследва ли учителят процеса и резултатите от своя труд? 
3.Усъвършенства ли в следствие на това своя труд? 

28. ХРОНОГРАМА НА УРОКА 

Бюджетът на времето е обективна социологическа категория, 
отразяваща цялата съвкупност от разностранни дейности на 
изследваните. 

В продължение на определен отрязък от време се регистрират 
всички разходи (във времеви единици) от едно лице или група за 
извършването на известна дейност или операция. Целта на 
статистическия анализ е разкриването на съотношението между 
отделните съставни части на времето на хората. 

В педагогическите изследвания методът се прилага за 
изследване на особеностите на разпределението на времето на 
различните категории участници в педагогическия процес; за 
разработването на нормативи за труд, за оптимален дневен режим 
и др.; за оценка на ефективността на една или друга дейност или на 
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педагогическо въздействие ; за търсене на найрационалната 
структура на дневната и седмичната програма и др. 

Хронограма на урока. Добрият дидактически анализ на урока 
е невъзможен без разкриване на количествените съотношения 
между частите му. И в това отношение има различни опити. Сред 
найдобрите е подходът на И.П.Раченко [57], който предлага схема за 
анализ на структурата на урока. Тя може да се съчетае с подхода на 
Н.В. Черпи нски за анализ неефективността му на базата на загубеното 
учебно време в него [101а]. 

Загубите на учебно време в урока се делят на преки и косвени. 
Отчита се времето за всяка загуба и броят на заетите ученици. 
Изчисляват се общо загубите в човекоминути, оттам и коефициент 
на ефективност /продуктивност/ на урока. 

ВСТЪПИТЕЛНА ЧАСТ 
1.Встъпление, непосредствено свързано с темата (минути) 
2.Встъпление, частично свързано с темата (минути) 
3.Встъпление, не свързано с темата (минути) 
4.Изясняване на целите на урока (минути) 
5.Определяне на образователните цели и задачи (минути) 
6.Запознаване на учениците с плана на урока (минути) 

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

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

ДРУГИ ВЪПРОСИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УРОКА 
1.0бща продължителност на урока (минути) 
2.Урокът започна със закъснение (минути) 
3.Урокът завърши преди указаното време (минути) 
4.Загубено време за дисциплиниране на учениците (минути) 
5.Неоправдано отвличане от темата на урока (минути) 
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29. ПРИГОДНОСТ НА WEB-СТРАНИЦИ ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. Чек-листът WebMAC (Website Motivational 
Analysis Professional) е предназначен за професионални педагози, 
които оценяват пригодността на WEB-страници за използване в обу-
чението от техните ученици. Преди използването му е необходимо 
известно време за работа с WEB-страницата, за да се опознае. Съ-
държа 32 айтема, които се оценяват по следния начин: 

3 = напълно съгласен 
2 = донякъде съгласен 
1 = донякъде несъгласен 
0 = напълно несъгласен 
NA = неприложимо 
След това се разглеждат всички NA-айтеми и се оценяват с: 
0 = WEB-страницата би спечелила, ако го включи (например 

звук). 
1 = WEB-страницата не го изисква. 
2 = WEB-страницата би спечелила, ако не го включи. 

WebMAC Professional 
Име 
Преподавам в клас/предмет. 
WEB-страница URL 

1. Разположението на екрана на WEB-страницата (screen) е 
атрактивно. 

2. Има меню или карта (site map) в началото, където се описва 
съдържанието на WEB-страницата. 

3. Визуалната (например видео, фотографии) или звукова ин-
формация, включена в WEB-страницата подпомага разясняването 
на темата или описанието. 

4. Навигацията по WEB-страницата не изисква никакви специ-
ални навици или опит от мен или моите ученици. 

5. WEB-страницата има привлекателно заглавие, което привли-
ча вниманието на учениците. 

6. WEB-страницата осигурява ценни връзки (links) към други 
полезни WEB-страници. 

7. Целта на WEB-страницата ми е ясна. 
8. WEB-страницата има помощна функция, която аз и моите 

ученици можем да ползваме по всяко време. 
9. WEB-страницата провокира учениците да изследват. 
10. Информацията във WEB-страницата е достоверна. 
11. Ръководството за използване на WEB-страницата (direc-

tions for using) е просто и ясно. 
12. Аз мога да контролирам винаги темпа на учене чрез WEB-

страницата. 
13. Информацията относно моята тема, включена във WEB-

страницата е интересна. 
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14. Информацията, съдържаща се във WEB-страницата е 
текуща и съвременна. 

15. Има полезна информация по моята тема на WEB-страни-
цата. 

16. Графиките на WEB-страницата е свежа и ясно видима. 
17. Разнообразието на формати (текст, изображения, звук) 

поддържа вниманието будно. 
18. Информацията на WEB-страницата е точна и безприст-

растна. 
19. Цялата информация на WEB-страницата е представена с 

ясен и последователен език и стил. 
20. Всички хипервръзки (hyperlinks) във WEB-страницата са 

активни и напълно функционални. 
21. Тази WEB-страница има история или уникални особености, 

които я правят по-интересна за учениците. 
22. Има малко или никаква незначителна или излишно инфор-

мация на WEB-страницата. 
23. Текстът на WEB-страницата е добре написан, без грамати-

чески, правописни или други грешки. 
24. Аз винаги мога да определя каква информация от WEB-

страницата желая да видя или покажа на моите ученици. 
25. На WEB-страницата има неочаквани приятни изненади. 
26. W E B - с т р а н и ц а т а осигурява възможности за 

интерактивност, за ангажиране на учениците. 
27. WEB-страницата осигурява достатъчно количество инфор-

мация по темата на урока. 
28. Всички бутони и други навигационни механизми на WEB-

страницата работят както трябва. 
29. Цветовете и фона (background) във WEB-страницата са 

приятни. 
30. WEB-страницата осигурява възможности за връзка с авто-

рите. 
31. Независимо от това, къде съм във WEB-страницата, аз мога 

да се върна в началото (home page) или да изляза (exit). 
32. Количеството време, което се изисква за картини, игри, 

видео, и т.н. на WEB-страницата е разумно за обучението. 

В WEB-страницата има достатъчно, за да гарантира повторно 
посещение Да Не 

Аз бих препоръчал WEB-страницата на моите колеги Да Не 
Какво е най-голямото достойнство на WEB-страницата? 

Как може да се усъвършенства WEB-страницата? 

СКАЛИ, ОЦЕНКА. Скалите са 4: 
S (STIMULATING) - Стимулиране: № 1,5,9,13,17,21,25,29. 

ОБЩО = 
М (MEANINGFUL)-Съдържателност: №2,6,10,14,18, 22,26,30. 

ОБЩО = 
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O (ORGANIZED) - Организираност: № 3,7,11,15,19,23,27,31. 
ОБЩО = 

Е (EASY-TO-USE) - Удобство в работата: № 4, 8, 12, 16, 20, 
24, 28, 32. ОБЩО = 

Резултатът се оценява по следната схема: 
0-8 нуждае се от значително усъвършенстване 
9-16 нуждае се от известно усъвършенстване 
17-24 високо качество 
Сборът от двойките категории оформя две оси. 
V = S + М 
XS = О + V 
Оста V отразява мотивиращият потенциал на измерението 

"Ценност" - стимулиране и съдържателност. 
Оста XS отразява мотивиращият потенциал на измерението 

"Очакване за успех" - организираност и удобство при работа. 

30. СТИЛОВЕ НА УЧЕНЕ ПО KOLB 
ВЪПРОСНИК "СТИЛОВЕ ПО KOLB". Тази методика е проекти-

рана 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 че-
тири точки на онова твърдение, което в най-голяма степен съот-
ветства на идеята ви за вас, а после степенувайте в низходящ 
ред така, че да поставите единица на съждението, което е най-
далече от истината за вас. Трябва да се опитате да бъдете чест-
ни към себе си, защото очевидно няма правилни и неправилни 
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 

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 
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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. 6). 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: 
АКОМОДАТОР: 1а, 2в, 36, Зв, 4а, 46, 66, 7г, 8а, 8г, 96, 9г. 
ДИВЕРГЕНТ: 1а, 16, 2в, 2г, За, 36, 4а, 6в, 8в, 8г, 9а, 96. 
КОНВЕРГЕНТ: 26, Зв, Зг, 4а, 4в, 66, 6г, 7г, 8а, 86, 9в, 9г. 
АСИМИЛАТОР: 16, 26, 2г, За, Зг, 4в, 6в, 6г, 86, 8в, 9а, 9в. 

31. СТИЛОВЕ НА УЧЕНЕ ПО JUNG 

The Paragon Learning Style Inventory (PLSI) е въпросник c 48 
пункта, за самооценка на стила по четирите измерения на Jung. Пред-
назначен е за възраст 8 и повече години. За последен път е моди-
фициран през 1992 г. и се използва в няколко страни. 

Избира се отговор "а" или "Ь". 
1. Когато се сблъсквате с нова ситуация, Вие обикновено... 

(а). Пробвате се веднага и се учите от грешките си; (Ь). Отначало 
наблюдавате и след това опитвате. 

2. Вие мислите, че хората трябва да се повече... (а). Разумни и 
практични; (Ь). Творчески и с богато въображение. 
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3. Когато се отзовавате в неясна ситуация, Вие обикновено... 
(a). Се доверявате на своите чувства; (Ь). Се доверявате на своя разум. 

4. Смятате ли, че сте... (а). Повече сериозен; (Ь).Повече безгри-
жен. 

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

6. Предпочитате... (а). Да приемате нещата такива, каквито 
са; (Ь). Да изменяте нещата. 

7. Не е добре ако... (а). Се извършват дребнавости; (Ь). Се 
извършват несправедливости. 

8. Вие предпочитате, когато нещата са... (а). Планирани и 
структурирани; (Ь).Спонтанни и непланирани. 

9. След като прекарате деня с много хора, Вие се чувствате... 
(a). Възбудени и стимулирани; (Ь).Изцедени и претоварени. 

10. Когато трябва да направите нещо важно, Вие предпочи-
тате...(а). Да следвате пътя, който преди това е доказан; (Ь). Да 
вървите по нови пътища. 

11. Кой комплимент е по-значим за Вас? (а). "Той/тя наистина 
е добър"; (Ь)."Той/тя наистина е интелигентен". 

12. Когато трябва да дойдете на среща навреме, по-вероятно 
е Вие...(а). Да сте точни; (Ь). Да сте доста "гъвкави". 

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

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

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

Вас; (b). С всякакви типове хора. 
17. Повечето други хора Ви възприемат като... (а). Дружелюбен; 

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

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

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

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

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

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

23. Другите често Ви описват като... (а). Добър човек; (Ь). 
Хладнокръвен човек. 

24. Кое по-вярно характеризира Вашия маниер? (а). Правилно; 
(Ь). Точно. 

25. Когато Вие говорите с малко познати хора... (а). Говорите 
свободно и подробно; (Ь). Изчерпвате разговора си с делови въпроси. 
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26.Когато работите, Вие предпочитате. . . (а). Да влагате 
постоянно усилие и регулярни установени практики; (Ь). Да работите 
по вдъхновение. 

27. Не е добре е да си... (а). Твърде критичен; (Ь).Твърде емо-
ционален. 

28. Предпочитам нещата да са... (а). Завършени и безспорни; 
(Ь). Открити за изменения. 

29. Когато в службата (училището) има новини вие ги науча-
вате... (а). Веднага; (Ь). Един от последните. 

30. По-вероятно еда доверите...(а). На своя опит; (Ь). На своята 
интуиция. 

31. В училище предпочитам учители, които са... (а). Загрижени 
и благосклонни; (Ь).Добре осведомени и взискателни. 

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

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

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

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

36.Коя способност е по-полезна? (а). Да организираш и плани-
раш; (Ь). Да се адаптираш и избягваш конфликтите. 

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

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

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

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

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

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

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

44. По-добре е ако хората... (а). Знаят, какво искат; (Ь). Открито 
изразяват мнението си. 

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

46. Когато работите, обикновено вашият подход е... (а). Започ-
вате в необходимия момент и вървите постепенно, крачка по крачка; 
(Ь). Започвате някак си и действате според ситуацията. 

47. Когато разказвате истории, Вие говорите главно за... (а). 
Човешките преживявания; (Ь).Действията, случките. 
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48. Чувствате се най-добре когато...(а). Животът Ви е планиран 
и знаете какво да очаквате; (Ь). Ж и в о т ъ т Ви е непланиран и 
динамичен. 

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

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

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

32. СТИЛОВЕ НА УЧЕНЕ ПО HOWARD GARDNER 

Howard Gardner - learning styles inventory съдържа 35 съжде-
ния, по 5 в скала, отговарящи на седемте направления на интелигент-
ността 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 интели-гентност - 5, 12, 19, 26, 33; 
• Интерперсонална интелигентност - 6, 13, 20, 27, 34; 
• Интраперсонална интелигентност - 7, 14, 21, 28, 35. 

Въпросникът : 
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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 игри 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. 
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. 

33. СТИЛОВЕ НА УЧЕНЕ (REID) 

Reid's perceptual learning style preference questionnaire (PL-
SPQ) е широко използван инструмент за изследване на стиловете на 
учене, създаден от J.Reid (1984-90). Измерва шест стила: (1). визуа-
лен, (2). слухов, (3). кинестетичен, (4). тактилен, (5). групово учене и 
(6). индивидуално учене. Има 30 твърдения, оценявани по 5-степенна 
Ликерт-скала. 

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] 
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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 

ри-сунки, 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. 

34. СТИЛОВЕ НА УЧЕНЕ (DUNN, DUNN & PRICE) 

Изследването на стила на учене съобразно с особеностите на 
средата става чрез 104-айтемов самооценъчен инструмент The Learn-
ing Style Inventory (LSI) на Dunn, Dunn, Price, свързан c 3-степенна 
Likert-скала (истина, лъжа и неуверен). Измерва предпочитаните пара-
метри на средата. Всеки фактор е разглеждан като независим конти-
нуум и не е задължително свързан с други фактори. 

Елементите са 22 - на обкръжаващата среда, емоционални, 
социални, физически, психологически. 
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LSI, основан на факторен анализ се счита за първия всестра-
нен подход към диагностицирането на стила. Той оценява индивиду-
алните предпочитания в следните области: 

(а), непосредствена окръжаваща среда: звук, температура, 
светлина и дизайн; 

(б). емоционалност : мотивация, упоритост, постоянство, струк-
тура; 

(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 предпочитания 
на учениците, степента на последователност, да осигури основание 
за взаимодействието на учителя и учениците и да даде на учителя 
насока за оптимално обучение; да даде на учителя и учениците 
представа за алтернативни учебни стратегии, допълнителни към ин-
дивидуалните стилове. 

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 озвученост 
(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 присъстви-

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

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

П ред почита. 
13.Визуално възприемане на информацията: Не предпочита -

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

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

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

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

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

35. СТИЛОВЕ НА УЧЕНЕ (JESTER) 

The Learning style survey for collefe е разработен от Cathe-
rine Jester. Съдържа 32 айтема, на които се отговаря с "често", "поня-
кога" 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. Тенден-
ция 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; подчер-
таване с цветни моливи на ключови фрази в учебника; съставяне на 
паметни записки (мнемокарти); при изучаване на информация, пред-
ставена в диаграми или илюстрации, да се пишат обяснителни за-
писки; 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. 

Учебни стратегии за такива ученици: съставяне на паметни за-
писки (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 за-
помнянето; да се използват възможностите на компютъра за онагле-
дяване (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 експе-
рименти влабораторни условия и работа; прилагане на технологията 
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на програмираното обучение; контрастни цветове; стремеж към авто-
матизация на действията; ползване на шрайбпроектор или черна 
дъска; да се използват възможностите на компютъра за онагледяване 
(презентация); създаване на аудиозаписи, които могат да се ползват 
от учениците. 

СЛУХОВ/ВЕРБАЛЕН СТИЛ. Ученикът се учи най-добре, когато 
информацията е представена в аудио-формат, в устна форма. Най-
добре се чувства в клас, когато учителят говори и при обсъждания в 
група. Добър вариант е слушането на записи на лекции и др. При 
опит за спомняне на нещо, тенденция към припомняне на казаното, 
чутото. Изисква се високо и ясно говорене от страна на учителя. Тен-
денция 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 озву-
чаване 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 живо-

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

ване 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. 
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 матери-

ала 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. 
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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 пред-
почел 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 пра-
вилен. 

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 слу-
шайки лекции или четейки учебника. 

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

рям 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. 
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. 

36. СТИЛОВЕ НА УЧЕНЕ (FELDER-SOLOMAN) 

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

Разпространен е в он-лайн вариант в Мрежата през 1996 г. 
[http://www.engr.ncsu.edu/ learningstyles/ submit.php]. Оттогава 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 "а", или "Ь". 

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

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

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

(А) изпълнен с факти и реални житейски ситуации (В) основан 
на идеи и теории 

7. Аз предпочитам да получавам нова информация в 
(А) картини, диаграми, графики или карти (В) писана или устна 

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

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

ще: 
(А) внасям нови идеи (В) седя и слушам 

10. По-ми е лесно: 
(А) да изучавам факти (В) да изучавам концепции 
11. В книга с голямо количество картини и диаграми, аз 

вероятно: 
(А) ще разглеждам повече картините и диаграмите (В) ще се 

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

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

13. В учебните групи, в които съм бил: 
(А) обикновено опознавам повечето ученици (В) рядко 

опозна-вам повечето ученици 
14. Когато чета документална литература, аз предпочитам: 
(А) да научавам нови факти или технологии (В) да научавам 

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

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

формулирам тезата си (В) аз формулирам тезата си със завършването 
на четенето и след това се връщам да намеря аргументи 

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

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

(В) дава пълна картина и свързва материала с другите предмети 
21. Аз предпочитам да се уча: 
(А) в учебна група (В) сам 
22. По-вероятно е да работя: 
(А) внимателно (В) творчески 
23. Когато получавам инструктаж, аз предпочитам 
(А) карта, схема (В) писмени инструкции 
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24. Аз се уча: 
(А) в ритмичен, постоянен темп (В) според настроението 
25. Аз бих предпочел първо: 
(А) да изпробвам, да експериментирам (В) да обмисля как да 

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

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

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

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

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

идеи (В) 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: 
(А) разумен, здравомислещ (В) с богато въображение, творец 
35. Когато срещам хора на парти, аз е по-вероятно да за-пом-ня: 
(А) впечатлението, което са ми направили (В) това, което са 

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

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

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

риал (концепции, теории) 
39. За развлечение аз бих предпочел: 
(А) да гледам телевизия (В) да чета книга 
40. Някои учители започват своето изложение (разказ) и го за-

вършват със схема (план). Такъв подход за мен: 
(А) е полезен (В) е извънредно полезен 

41. Идеята за групова домашна работа с еднаква оценка на 
всички членове на групата: 

(А) ми харесва (В) не ми харесва 
42. Когато правя продължителни изчисления: 
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(А) имам тенденция да повтарям всичките си стъпки и да прове-
рявам работата си прецизно (В) намирам проверката на своята рабо-
та за уморителна и излишна 

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

37. ВЪПРОСНИК ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА 
СРЕДА В КЛАС 

Cheng изследва климата в клас с 11 айтемов въпросник с 9 
скали, като скалата за оценка е 5-степенна. 

Скали: (1). физически удобства, (2). пространство, (3). подреде-
ност, (4). чистота. 

38. ВЪЗПРИЕМАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО ОТ УЧЕНИЦИТЕ 

По думите на П.Калчев и сътр., възприемането на училището 
от учениците е сложен социално-психически феномен, в който се про-
ектират както по-общи личностни нагласи, свързани с емоционалното 
приемане/отхвърляне на училището, с отношението към учебната дей-
ност и задълженията на ученика като цяло, така и оценки на различни 
аспекти на училищния живот, обусловени от равнището на постиже-
нията и конкретните взаимоотношения с учителя и съучениците. 

Подходът на Finlayson (1970) за анализ се основава на модела 
на Halpin &Croft (1963) и при изследване на възприемането на 
училището могат да се разграничат следните аспекти (фактори): 

Емоционален тон - в каква степен училището ангажира емоци-
онално ученика (в позитивен или негативен план), доколко дейностите 
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в училището удовлетворяват социално и емоционално неговите пот-
ребности; 

Ориентация к ъ м задачите -доколко учениците приемат зада-
чите и учебните изисквания, предявявани към тях от училището, в 
каква степен те са „делово" ангажирани с учебните си задължения. 
Ако емоционалният тон отразява предимно експресивните, то ориен-
тацията към задачите обхваща инструменталните аспекти на дей-
ността. 

Загриженост на учителя - доколко учителите се възприемат 
като чувствителни (сензитивни) към индивидуалните потребности на 
учениците, в каква степен са ориентирани и се съобразяват с техните 
лични намерения, интереси, проблеми. 

Демократичен контрол - доколко учителите се възприемат 
като фактори, ограничаващи личната свобода, налагащи императивно 
и по „силов" начин своите изисквания, или обратно - поощряват 
автономията и самостоятелния избор. 

Посоченият модел е послужил като основа за разработването 
на психологически въпросник за оценка на отделните аспекти на 
възприемане на училището (Finlayson, 1970). В български условия 
методът е апробиран от П.Калчев и др. [59] 

Въпросникът съдържа 4 скали - „ориентация към задачите', 
„емоционален тон", „загриженост на учителя" и „демократичен конт-
рол", като включва общо 34 въпроса (айтема), извлечени чрез факто-
рен анализ от 73 изходни променливи. Налице са задоволителни 
психометрични показатели за надеждността и валидността на скалите, 
както и ориентировъчни нормативни данни. 

Примерни айтеми (въпроси) от посочените скали (в скоби е 
отбелязан знакът положителен (+) или отрицателен (-),о който даде-
ният айтем влиза в съответна скала): 

Ориентация към задачите. Всеки би предпочел учител, при 
когото се изкарва лесно, отколкото учител при когото трябва много 
да се учи (-). В часовете се губи много време (-). 

Емоционален тон. Да си в това училище е много приятно (+). 
Учениците не обичат да идват в училище (-). 

Загриженост на учителя. Ако учениците имат затруднения, 
учителите им отделят специално време и внимание (+). Учителите 
тук наистина се интересуват какво вълнува учениците (+). 

Демократичен контрол. Учителите тук викат и се карат твърде 
много (-). Дори и ако в училище нещо не се харесва на повечето 
ученици, те нищо не могат да променят (-). 

Отговорите се отбелязват с помощта на 5-степенна скала, тип 
Ликерт (напълно вярно - изцяло невярно). Изследването се провежда 
анонимно. Въпросникът е предназначен за групова, а не за, индивиду-
ална оценка. 
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39. КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ 

В специализираните наръчници за описание на характерис-
тиките на училищната култура [284а] се сочат следните параметри на 
различията: 

• структура на семейството (принадлежност, права, роли 
и задължения на членовете); 
пол (концепция за мъже, жени); 
жизнен цикъл (стадии, периоди и преходи в живота, 
несъответстващо и недопустимо поведание); 
роли (достъпност, придобиване); 
междуличностни отношения (поздрав, израз на несъг-
ласие, обиди); 
общуване (език, диалекти, роли, отношения и черти 
на индивидуалността във вербалното и невербално 
общуване); 
етикет и дисциплина (публично и домашно поведение, 
дисциплинарни средства); 
религия (религиозни роли и авторитети, тайни, ритуа-
ли); 
здраве и хигиена (обяснение на болести и смърт, лече-
ние); 
храна (какво се яде, честота, правила за хранене, 
обработка); 
дрехи и външен вид (украшения, значение за социал-
ната идентичност, концепция за красоти и привлека-
телност); 
свободно време и празници (значение, културни цен-
ности, свързани с тях); 
ценности (важни и нежелателни черти и качества в себе 
си или в другите); 
история и традиции (трансфер към младите, научност, 
реалистичност); 
образование (цели, ценности, свързани с него, домаш-
ни методи, родителски очаквания); 
време и място (какво е „навреме", значение на точност, 
скорост на изпълнение, организация на пространст-
вото); 
природни явления (дъжд, мълния, наводнения, земе-
тресения, поведенчески табута); 
животни (домашни и диви, ценност); 
изкуство (музика, най-ценени форми); 
очаквания и стремежи (отношение към доминиращата 
култура и език, културни ценности). 

Друга схема [274а]: 
елегантност: красота, приличие, сдържаност; 
поведение: лицеизраз, глас, жест, мнение, чувства, дос-
тойнство, навици; 
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• власт: влияние, превъзходство; вкус; съвършенство, 
чистота, морал; 

• престиж: важност, влияние; 
• почести: награди, име (прякор), благородство, херал-

дика; 
• гордост: афекти, морална чувствителност, презрение, 

дързост, предубеждения; 
• формалност: ритуал, етикет, внимание, празници, уни-

форма; 
• показност, суетност: проявления, гласност, публичност, 

общителност. 

40. КАЧЕСТВА НА ПРАВИЛАТА ЗА ПОВЕДЕНИЕ В 
КЛАС 

Скалата е разработка на T.Thomas. 
с н о с т 
4. Правилата са формулирани писмено ясно и еднозначно за 

аудиторията, за която са предназначени. 
3. Правилата са формулирани писмено общо взето ясно и едно-

значно за аудиторията, за която са предназначени; някои формули-
ровки се нуждаят от по-нататъшно разяснение или редакция, за да 
се подобри разбирането им. 

2. Повечето от правилата изискват редакция, тъй като вероятно 
ще объркат аудиторията, за която са предназначени. 

1. Правилата са формулирани неясно и нееднозначно за 
аудиторията, за която са предназначени. 

СМИСЛЕНОСТ 
4. Всички елементи са свързани, адресирани и детайлно обхва-

щат поведението на децата; създава се впечатление за цялостна и 
аргументирана политика. 

3. Всички елементи са свързани и адресирани, но детайлите 
не са равномерно представени; създава се впечатление за аргумен-
тирана политика, но не във всички случаи. 

2. Елементите са непълни или не се обясняват разумно. 
1. Някои елементи могат да предизвикат смут или даже 

враждебни отношения между учителя и учениците; политиката не е 
добре аргументирана. 

ЕФЕКТИВНОСТ 
4. Правилата е много вероятно да са ефективни за функциони-

рането на продуктивна учебна среда; процедурата за изпълнение не 
е сложна. 

3. Правилата е вероятно да бъдат ефективни за функциони-
рането на продуктивна учебна среда; някои аспекти на процедурата 
за изпълнение могат да се окажат сложни или вредни. 

2. Някои елементи противоречат на други елементи и огранича-
ват възможностите за функционирането на продуктивна учебна среда; 
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процедурата за изпълнение е сложна и изисква много време и усилия, 
може да въздейства дори отрицателно на познавателния опит. 

1. Правилата са много непоследователни и противоречиви. 
Процедурата е тежка за изпълнение, изисква много време и усилия и 
въздейства отрицателно на познавателния опит. 

41. КУЛТУРА, ОБЩУВАНЕ, ЕЗИК - ВЪПРОСНИК ЗА 
УЧЕНИЦИ 

Въпросникът е предназначен за ученици. Всяко твърдение 
отразява един характерен мит или стереотип, имащ отношение към 
общуването или културата. [274а] 

Тук е направена една преработка от позициите на българската 
ситуация. 

На всяко твърдение се отговаря с ДА или НЕ. Повечето 
несъгласия означават по-критично мислене. 

1. Култура и раса обикновено е едно и също. 
2. Културата се състои само от изкуството, музиката, танците, 

храната, езика и дрехите на една група. 
3. Културните групи взаимно се изключват една - друга. 
4. Културните черти имат генетична основа. 
5. Хората, които говорят един и същ език са от една и съща 

културна група. 
6. Хората обикновено знаят всички правила на тяхната култура. 
7. Културата се изразява изключително чрез вербалното пове-

дение. 
8. Единствените значими компоненти на устната реч са речника, 

правилата на произношение и граматиката. 
9. Литературният български език е правилният начин за 

изразяване във всички случаи. 
10. Има универсални норми за приемливо комуникативно 

поведение в България. 
11. Ако един ученик нарушава културните или комуникативни 

норми на училището, това почти винаги означава непокорство и пре-
дизвикателство. 

12. Използването на нестандартен диалект издава ниско позна-
вателно развитие. 

13. Литературният български език е по-добре развит и структу-
риран отколкото другите вариации, използвани у нас 

14. Стандартизираните тестове са основани на правилата на 
литературния български език, използван от хората от всички лингви-
стични групи. 

15. Литературният български език е езикът на българският 
етнос. 

16. Учениците от бедни семейства не общуват така, както уче-
ниците от семейства от средната класа. 

17. Учениците от български семейства не общуват така, както 
учениците от семейства от малцинствата. 
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18. Родителите, които не говорят литературен български език, 
трябва да избягват да говорят с децата си, за да не формират у тях 
неправилни езикови умения. 

19. Ако учениците искат да научат литературния български език, 
те трябва да забравят всяко други наречие или диалект, който говорят. 

20. Всеки диалект по определение е нестандартна вариация 
на литературния български език. 

42. ПРИМЕРНА ПРОГРАМА ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА 
УЧЕНИКА 

1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ. Име; къде живее; професия на родите-
лите; състав на семейството, културно ниво, материално положение; 
взаимоотношения в семейството; характер на семейното възпитание; 
режим и свободно време; участие на детето в домашен труд; приятели 
и познати в училище; приятели и познати извън училище (връстници, 
възрастни); най-важни събития в живота на детето; здравен статус. 

2. НИВО НА ОБЩО РАЗВИТИЕ. 
2.1. Общо развитие. Култура на речта, кръгозор, ерудираност, 

широта и устойчивост на читателските интереси, посещение на кино, 
театри, музеи, стадиони и т. н. 

2.2. Отношение к ъ м учебния труд. Мотиви за учене. Как 
се отнася към своите задължения в училище. Регулярно ли посещава 
учебните занятия? Закъснявали за час? Внимателен ли е в уроците? 
Систематично ли готви домашните си работи? Умеели самостоятелно 
да организира своето учене. Грижи ли се за усвояване на пропусна-
тото? Как се отнася към своите успехи и неуспехи в учебния труд. 
Интерес към знанията. 

2.3. Успеваемост по различни предмети. Кои предмети обича 
и кои - не? Кои предмети му се отдават лесно и по кои среща 
затруднения? 

2.4. Отношение к ъ м физическия труд. Как се самообслуж-
ва. Как работи в училищната работилница и опитното поле? Проявява 
ли инициатива и самостоятелност във физическия труд. Какви ви-
дове труд предпочита. Организираност в труда. 

2.5. Н и в о на д и с ц и п л и н и р а н о с т . Знае ли правилата за 
поведение на учениците в класа и как ги изпълнява? Степен на форми-
раност на навици и привички за културно поведение. Организира-
ност в уроците. Вежливост в отношенията със съучениците и въз-
растните. Чистота, опрятност. 

2.6. Интереси и склонности . Учебни интереси. Интереси в 
областта на литературата, изкуството, науката, техниката, спорта. 
Широта и устойчивост на интересите. Към какви професии проявява 
интерес? 
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3. ОБЩЕСТВЕНО ЛИЦЕ. 
3.1. Участие в обществения ж и в о т на класа. Интерес към 

живота на класа и степен на активност в обществената работа. 
3.2. Характер на участието в обществени дела. Добросъ-

вестност. Умение да доведе до край започнатото. Умение да привлича 
и други ученици за делото. Ниво на организационни умения. 

3.3. Място в колектива на класа (свързаност, откъснатост, 
лидерство, подчинение). Отношение към него от страна на съучени-
ците. Ползва ли се с уважение и авторитет в класа. 

4. ОСНОВНИ ЧЕРТИ НА ЛИЧНОСТТА НА УЧЕНИКА 
4.1. Обществено съзнание. Светоглед, идейност. Основна 

насоченост на идеалите и убежденията. Умение да въплъти своите 
идеали в конкретни дела — в учене, в обществена работа, в труд. 
Мотиви за учебна и обществена работа. 

4.2. Морални качества. Родолюбие; взаимопомощ, алтруизъм, 
колективизъм; чувство за дълг и отговорност, правдивост и честност, 
принципност, скромност. Отношение към родителите и членовете на 
семейството; отношение към учителите, възрастните; връстниците. 
Общителност. 

4.3. Волеви черти на характера. Целеустременост. Активност: 
решителност, смелост, самостоятелност, инициативност. Организи-
раност: издръжливост, самоконтрол, самоувереност, дисциплинира-
ност и самодисциплинираност. Настойчивост, упоритост, мъжество, 
самокритичност. 

4.4. Особености на темперамента и другите психически 
процеси. Сила, уравновесеност и подвижност на нервните процеси. 
Бързина на реакция на въпроси; бързина и енергичност на речта и 
постъпките. Преобладаване на процесите на възбуда или задръжка. 
Лекота на превключване от една дейност към друга. Особености на 
интелектуалните и емоционални процеси: реч, внимание, памет, 
емоции. Как изразява своите чувства? 

5. ПЕДАГОГИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ. Какви качества и как 
трябва да се развиват и усъвършенстват у ученика? Какво трябва да 
се направи за преодоляване на недостатъците му? 

43. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛИЧНОСТТА НА УЧЕНИКА 

Моделът на личността е част от модела на училището. [61] 
1. Осмисленост н а л и ч н и я живот, целеустременост: разби-

ране (представа) за смисъл на живота, идеали, щастие; наличие на 
жизнени планове: активна професионална подготовка; стремеж към 
материално благополучие и готовност за икономически самостоятелно 
осигуряване; желание за създаване на благополучно, щастливо се-
мейство; жизнено целеполагане (жизнена целеустременост). 

2. Светоглед. Познаване на съвременната научна картина на 
света; светогледна търпимост; разбиране и приемане на философията 
на правата и свободите на човека; патриотизъм; правна и политическа 
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култура; жизнен социален оптимизъм; способност да прави 
правилен, нравствен, социален и политически избор. 

3. Интелектуално развитие: информираност; потребност да 
се прилагат знанията на практика; умение да се обобщава, анализира, 
да се правят изводи; критичност; гъвкаво мислене, свободно от догма-
тизъм; стремеж към постоянно интелектуално саморазвитие; умение 
за ориентиране в справочна, художествена, научна литература; уме-
ние и желание за самоорганизиране; самообразование; умения и же-
лание за образование през целия живот. 

4. Отношение к труда, дейността, задълженията: добросъ-
вестност; старателност; настойчивост; предприемчивост, самостоя-
телност; творчески подход към работата; конкурентоспособност, само-
актуализация. 

5. Личностни качества (черти на характера): съзнателна дис-
циплинираност, обвързаност; вътрешна свобода, независимост; упо-
ритост, умение за преодоляване на трудности; решителност, смелост, 
умение за преодоляване на неувереност, страх; порядъчност; чест-
ност, правдивост; развито чувство за достойнство (самоуважение); 
стремеж към свобода, към разширение на границите на своите въз-
можности. 

6. Отношение към обкръжаващите: хуманност, уважение на 
правата, свободите и достойнството на другите хора; алтруистична 
жизнена позиция; интерес към хората, общителност; доброжела-
телност, склонност не към конфликти, а към сътрудничество; търпи-
мост, отстъпчивост; умение да настоява на своето. 

7. Отношение к ъ м себе си: обективна самооценка, умение 
да вижда своите недостатъци (без угнетение, чувство за непълно-
ценност и комплекси); самоуважение, вяра в себе си и в своята уни-
калност, в своето предназначение; стремеж към саморазвитие, само-
възпитание, самоизменение. 

8. Култура на поведение (общуване): умение да живее заедно 
с другите (социална адаптираност); умение за самоконтрол; сдържа-
ност; тактичност; комуникативни умения; чувство за мярка в общува-
нето; умение да се спазва «дистанция»; умение да се приветства; 
култура на речта. 

9. Здраве: отношение към своето здраве като към важна лична 
и обществена ценност; познаване на механизмите и начините за 
поддържане на здравето; физическо развитие; стремеж към физичес-
ко съвършенство; наличие на вредни привички. 

10. Семейство, брак, л ю б о в : отношение към брака като към 
най-важен жизнен избор; уважително отношение към жената; 
сексуални нагласи; репродуктивни нагласи. 

11. Естетическа култура: естетически кръгозор и естетически 
вкус; умение да се отличава прекрасното и грозната в природата, 
изкуството, живота, труда, общуването, ученето; развито творческо 
начало; умение за рисуване, пеене, танцуване; чувство за естетическа 
мяра; вкус при облекло, бит; умение красиво да оформя неофициални 
и официални документи. 

12. Отношение к ъ м природата: формирана екологическа и 
природозащитна култура - рационално (лично) използване; готовност 
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да охранява и защищава природата; нагласа да не се вреди на об-
кръжаващата среда; възстановяване и възобновяване на природата. 

44. ОЦЕНКА НА НИВОТО НА ВЪЗПИТАНОСТ НА 
УЧЕНИЦИТЕ 

1. ЦЕЛЕУСТРЕМЕНОСТ 
Ярко се проявява: осъзнава кой е и какъв иска да стане, стреми 

се към знания в сферата на избраната професия. 
Проявява се: осъзнава какъв иска да стане, но не проявява 

упоритост в насочеността си към професията. 
Слабо се проявява: няма ясна представа какъв иска да стане; 

следва съветите на околните. 
Много слабо се проявява: неопределени професионални наме-

рения, няма стремеж към по-нататъшно образование. 
2. САМОВЗИСКАТЕЛНОСТ, СТРЕМЕЖ КЪМ САМОУСЪВЪР-

ШЕНСТВАНЕ 
Ярко се проявява: обективно оценява своите познавателни 

възможности, настойчиво работи над себе си. 
Проявява се: обективно оценяват своите познавателни 

възможности и черти на характера, недостатъчно работи над себе 
си. 

Слабо се проявява: не е самокритичен, самооценката е завише-
на, не умее да работи над себе си и се нуждае от постоянна външна 
стимулация от учители и родители. 

Много слабо се проявява: не е самокритичен и не е взискателен 
към себе си, отрицателно възприемат обективните оценки на своите 
учебни възможности и черти на характера. 

3. ХУМАННОСТ 
Ярко се проявява: реагира активно на грубостите и недобрите 

отношения към хората. 
Проявява се: извършва добри дела, но не реагира на грубостите 

на другите. 
Слабо се проявява: помага на обкръжаващите по поръчение 

на учителя или колектива. 
Много слабо се проявява: недоброжелателен, груб. 
4. ТРУДОЛЮБИЕ 
Ярко се проявява: проявява творчество в труда. 
Проявява се: изпълнителен в труда. 
Слабо се проявява: труди се при наличието на външни стимули. 
Много слабо се проявява: не обича да се труди, избягва труда, 

не е чувствителен към външни стимули. 
5. ЛЮБОЗНАТЕЛНОСТ 
Ярко се проявява: осъзнава личната и обществена значимост 

на знанията, учи се добре, сам организира познавателната си дейност 
в училище и в къщи. 
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Проявява се: осъзнава личната и обществена значимост на 
знанията, учи се добре, участва в организирани познавателни 
дейности в училище и в къщи. 

Слабо се проявява: не осъзнава значението на знанията, учи 
се умерено, не с пълните си възможности, участва в познавателна 
дейност, но само по поръчение и под контрол. 

Много слабо се проявява: учи се лошо; не проявява интерес 
към знанията. 

6. ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ 
Ярко се проявява: добре познава конституционните си права 

и законите; проявява инициатива и самостоятелност в борбата с нару-
шенията на дисциплината. 

Проявява се: знае конституционните си права и законите, спаз-
ва ги, подкрепя борбата с нарушенията на дисциплината и реда. 

Слабо се проявява: недостатъчно познава конституционните 
си права и законите, допуска отклонения в следването на реда, нуждае 
се от контрол от страна на възрастните. 

Много слабо се проявява: нарушава дисциплината и реда, нуж-
дае се от постоянен контрол. 

7. ГРИЖЛИВОСТ 
Ярко се проявява: грижи се за личното и обществено имуще-

ство, за природата; дава пример на другите; контролира ги. 
Проявява се: грижи се за личното и обществено имущество, за 

природата. 
Слабо се проявява: недостатъчно внимателен, опазва 

имуществото и природата при условие непосредствен контрол и 
наблюдение. 

Много слабо се проявява: разточителен, причинява щети на 
личното и обществено имущество, на природата. 

45. ИНДИВИДУАЛНИ ЕМОЦИОНАЛНИ ВЪЗПРИЯТИЯ 

Скали: (1). аз-концепция - 9 пункта, (2). отношение към връст-
ниците - 5, (3). отношение към училището - 6, (4). отношение към 
учителите - 5, (5). самоефективност на обучението - 10, (6). чувство 
за претовареност с домашни работи - 1, (7). намерение за пропускане 
на занятия - 1 пункт. Оценяват се по 5 степенна скала. 

46. АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА В КЛАС 

Инструментът на Fraser, Moos, Trickett (Classroom Environment 
Measure 1974-92) е на базата на концепцията на Murray от 1938 г. 

Идеята е, че съгласието на индивидите при характеристиката 
на тяхната окръжаваща среда е мярка за климата и че този климат 
влияе на поведението. Описват се и се измерват отношенията учител-

391 



ученик и ученик-ученик и организационната структура на класа. Нивата 
са 4: 

(1). На отношения с 3 индикатора: (а), въвлеченост (степен, в 
която учениците участват в живота на класа и в обсъжданията му), 
афилиация (степен на дружба сред учениците), поддръжка на учителя. 

(2). На индивидуалния ръст с два индикатора: ориентация 
към задача (степен, в която учителят планира действията в класа) и 
академично съревнование (степен в която учениците се конкурират 
за академични достижения или признание). 

(3). На поддържане на системата с три индикатора: ред и 
организация (степен, в която учениците се държат порядъчно и учтиво 
и действията в клас са добре организирани), ясност на правилата 
(степен, в която учителят установява ясен набор от правила) и учител-
ски контрол (степен в която учителят предписва правила в клас). 

(4). На развитие на системата с един индикатор, учителска 
иновация (степен, в която учителят творчески свързва учебната мето-
дология с ученическото участие при проектирането на действията в 
клас). 

47. ПРИМЕРНА ПРОГРАМА ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА 
КЛАСА 

1. Състав на класа. Възрастова характеристика. Ниво на поз-
навателно развитие. Работоспособност и успеваемост. Обществено 
лице на класа (има ли актив). Интерес към обществените дела. Из-
пълнение на обществени поръчения. Идейно-политическа насоче-
ност, съзнателност 

2. Сплотеност на класа. Имали групировки по делови инте-
реси или с отрицателен характер. Как учениците се отнасят един 
към друг. Как се отнасят към общите дела? Обичат ли да са заедно 
в училище и извън училище? Обичат ли да се трудят и развличат 
заедно? Дружат ли момчета и момичета; защитават ли момчетата 
момичетата? Защищават ли се учениците един друг изобщо? Прежи-
вяват ли успехите и неуспехите на класа. 

3. Организираност на класа. Умеят ли учениците сами да се 
организират за изпълнение на колективни дела. Умеят ли да разпре-
делят между себе си работата и най-рационално да я изпълняват. 
Умеят ли търпеливо и внимателно да се изслушват един друг (на 
събрания, в междучасие и пр.). Подчиняват ли се на упълномощените 
лица. 

4. Обществено мнение в класа. Какви постъпки одобряват и 
какви - не. Как и в каква форма изразяват своето одобрение и неодо-
брение. Имали разминаване между това, което говорят и това, което 
правят? Критика и самокритика в класа. 

5. Характер на другарските връзки в класа. Какво свързва 
учениците: общо местожителство, място в класната стая, интереси, 
общи дейности. Къде дружат учениците - само в училище или и 
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извън него. Внимателни ли са към съучениците си. Помагат ли им и 
в какво се изразява тази помощ? Проявяват ли взискателност към 
съучениците си; умеят ли да виждат техните недостатъци? Как в класа 
се отнасят към дезорганизаторите, отличниците, актива, неуспява-
щите; към децата с физически недостатъци. 

6. Актив на класа. Състав. Официален и фактически активи. 
Има ли активът авторитет. Изпълняват ли се разпорежданията на 
актива. Как се отнасят активистите към другите ученици. Има ли уче-
ници, които са постоянно в актива. Свързаност на актива с класа, 
уважават ли го? 

7. Връзка на класния колектив с общоучилищния. Знаят ли 
в клася какво се случва в училището като цяло и в другите класове? 
Мисли ли се в класа за подобряване на живота в училището? Изпъл-
нява ли класа общоучилищни поръчения (постоянни и епизодични)? 
Характер на връзките с другите класове - шефство, съревнование, 
съвместни дела. Участие в общоучилищни мероприятия. 

8. Дейности по развитието на класния колектив. Какви педа-
гогически мероприятия следва да се проведат в класа за да се сплоти 
и организира класния колектив. Как да се използва колектива за въз-
питателно въздействие върху отделните ученици. 

48. ОЦЕНКА НА РАЗВИТИЕТО НА КОЛЕКТИВА НА 
КЛАСА 

1. ДВИЖЕНИЕ КЪМ ЦЕЛТА 
Ярко се проявява: колективната дейност е насочена към реали-

зация на социално значими обществени задачи и перспективи. 
Проявява се: колективната дейност е насочена към достижение 

само на общоучилищни задачи и перспективи. 
Слабо се проявява: колективната дейност е насочена към из-

пълнение на конкретни задачи и поръчения, в рамките на класния 
колектив. 

Много слабо се проявява: колективната социално значима дей-
ност се проявява много слабо. 

2. САМОУПРАВЛЕНИЕ 
Ярко се проявява: в класа има реално действащи органи на 

самоуправление, които самостоятелно и правилно решават основните 
въпроси по планиране, организация, регулиране и контрол. 

Проявява се: органите за самоуправление ръководят преиму-
ществено по инструкциите на учителите. 

Слабо се проявява: органите за самоуправление ръководят при 
непосредственото участие и поддръжка на учителите 

Много слабо се проявява: органи за самоуправление не дейст-
ват. 

3. ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ 
Ярко се проявява: в основата си всички ученици са единодушни 

в решенията на въпросите, засягащи колективната дейност. 
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Проявява се: болшинството от учениците са свързани с правил-
ното решение на въпросите. 

Слабо се проявява: правилни решения взимат само част от 
учениците - основно актива. 

Много слабо се проявява: класът е безразличен към въпросите 
на колективния живот. 

4. ДИСЦИПЛИНА И ВЗАИМНА ВЗИСКАТЕЛНОСТ 
Ярко се проявява: преобладават радушни, справедливи изиск-

вания един към друг; те се приемат и изпълняват от всеки. 
Проявява се: радушни, справедливи изисквания един към друг; 

те се приемат и изпълняват от повечето ученици. 
Слабо се проявява: разумни изисквания се приемат и изпъл-

няват от незначително малцинство, преимуществено актива. 
Много слабо се проявява: взискателност един към друг отсъст-

ва, дисциплината се поддържа само от учителите. 
5. СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪГЛАСУВАНОСТ В РАБОТАТА 
Ярко се проявява: всички ученици леко си разпределят рабо-

тата. 
Проявява се: болшинството си разпределят работата, при съг-

ласуването на действията се срещат затруднения. 
Слабо се проявява: работи само активът, при съгласуването 

на действията се наблюдават пререкания, конфликти, обиди. 
Много слабо се проявява: в класа липсва сътрудничество, все-

ки действа самостоятелно. 
6. СТРЕМЕЖ КЪМ ОБЩУВАНЕ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ 
Ярко се проявява: към общуване се стреми всеки, преимущест-

вено със съученици от класа. 
Проявява се: болшинството се стремят към общуване и преиму-

ществено със съученици от класа. 
Слабо се проявява: общуват незначителна част от учениците. 
Много слабо се проявява: общуването е много ограничено. 
7. ДРУЖБА И ВЗАИМОПОМОЩ 
Ярко се проявява: учениците защищават честта и достойнст-

вото на всеки, в необходимия момент се притичват на помощ. 
Проявява се: между болшинството ученици съществуват добро-

желателни отношения, но това не винаги се изразява в действена 
помощ един за друг. 

Слабо се проявява: понякога се наблюдават конфликти между 
групировки в класа. 

Много слабо се проявява: наблюдават се недоброжелателни 
отношения. 

8. НРАВСТВЕНИ КАЧЕСТВА И ТАКТ 
Ярко се проявява: доминират тактичност и основните положи-

телни нравствени качества. 
Проявява се:тактични, възпитани, но равнодушни към безнрав-

ствени постъпки. 
Слабо се проявява: в поведението се наблюдават случаи на 

невъзпитаност и нетактичност. 
Много слабо се проявява: поведението е безнравствено. 
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49. СПЛОТЕНОСТ НА КОЛЕКТИВА (ЦОЕ) 

Методика: прави се избор на 5 качества, които всеки ученик 
счита, че са необходими зауспешното изпълнение научебните задачи. 

(1). Дисциплинираност. (2). Ерудираност. (3). Съзнание за обще-
ствен дълг. (4). Съобразителност. (5). Начетеност. (6). Трудолюбие. 
(7). Идейна убеденост. (8). Умение за контролиране на работата. (9). 
Морална възпитаност. (10). Самокритичност. (11). Отзивчивост. (12). 
Обществена активност. (13). Умение да се планира работата. (14). 
Любознателност. (15). Умение да се работи с книга. (16). Целеустре-
меност. (17). Колективизъм. (18). Прилежност. (19). Взискателност към 
себе си. (20). Критичност. (21). Духовно богатство. (22). Умение да се 
обясни задачата. (23). Честност. (24). Инициативност. (25). Внимател-
ност. (26). Отговорност. (27). Принципност. (28). Самостоятелност. (29). 
Общителност. (30). Разсъдливост. (31). Осведоменост. (32). Справед-
ливост. (33). Оригиналност. (34). Увереност в себе си. 

Изчислява се ЦОЕ (ценостно-ориентационно единство на гру-
пата) по формулата: 

ЦОЕ = (сума на изборите на първите 5 най-високо оценени 
качества) разделен на 5 х N (количество на учениците). 

Ако ЦОЕ е по-голямо от 0,5 - висока сплотеност на групата 
(колектив), 

ЦОЕ от 0,3 до 0,5 - среден показател, 
ЦОЕ под 0,3 - ниско ниво на сплотеност. 

50. ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ 

Привежда се по Richard Riding и Olivia Craig [247]. 
1. Много неспокоен. 
2. Бяга от училище. 
3. Нервен, немирен, не стои на едно място. 
4. Често унищожава собствените или чужди вещи. 
5. Често се бие с други ученици. 
6. Не е много обичан от другите ученици. 
7. Често е развълнуван. 
8. Има тенденция да се усамотява когато прави нещо. 
9. Често е раздразнителен. 
10. Често е нещастен, плаче, тъжен е. 
11. Иматремор или тикове на лицето или други части от тялото. 
12. Често гризе ноктите си, молива или др. предмети. 
13. Често пише или рисува по масата по време на урока. 
14. Има тенденция да отсъства от училище по тривиални причи-

ни. 
15. Често е непослушен. 
16. Проявява безразличие към другите. 
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17. Има слаба концентрация или кратковременно волево вни-
мание. 

18. Има тенденция да са плаши от нови вещи или ситуации. 
19. Суетен, превзет. 
20. Често лъже. 
21. Често подражава на поведението на други хора. 
22. Често се оплаква от болка. 
23. Често дреме или е сънлив по време на уроците. 
24. Заеква или има други речеви проблеми. 
25. Вербално агресивен. 
26. Хулиганства спрямо другите ученици. 
27. Слабо участва в дискусии от всякакъв род. 
28. Отказва да завърши задачата или да следва инструкциите. 
29. Отказва да работи. 
30. Често има тенденция да пречи в уроците. 
31. Отказва се бързо, когато се сблъска с трудности в ученето. 

51. СТРАТЕГИИ ЗА РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В 
УЧИЛИЩЕ 

Израелската авторка Nava Maslovaty разработва инструмент 
за анализ на стратегиите за решаване на конфликти в училище [218] 

Стратегиите са 7: 
1. Игнориране. 
2. Прехвърляне на проблема на родителите на детето. 
3. Предаване на проблема на училищната администрация. 
4. Съобщаване на децата как да действат и да решат проблема 

си. 
5. Обсъждане на по-общ проблем и формулиране на извод -

"как трябва да се действа". 
6. Обсъждане на проблема и намиране на приемливо решение 

заедно. 
7. Персонален разговор (диалог) с децата. 
Оценяват се няколко ситуации, като към всяка се отнася някоя 

от тези стратегии. Ситуациите може да възникнат в училище. Отгово-
рите са според предпочитанията на изследваните, от които се иска 
да посочат най-добрата стратегия във всеки случай. 

1. Дени вижда няколко съученици, които седят на оградата, 
въпреки специалната забрана на директора. Дени ги предупреждава 
и когато те не му обръщат внимание, казва на учителя. В резултат, го 
бият и влиза в час окървавен и насинен. Как бихте постъпили? 

2. Рут и Джордж са близки приятели и седят на един чин. Учи-
телят кара Рут да прочете домашната работа на Джордж и обратно-
то. Двата текста са почти еднакво. И двамата, обаче отричат да са 
преписвали. Как бихте постъпили? 

3. Хана работи с приятелката си Дана по един проект. Един 
ден Дана обвинява Хана, че не влага достатъчно усилия в общата 
работа и казва, че тя върши всичко, тъй като иска да има висока 
оценка. Как бихте постъпили? 
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4. Дори е дежурна и има за задължение да отбелязва в днев-
ника отсъстващите. Учителят забелязва, че тя не е записала името 
на близката си приятелка Тамара. Как бихте постъпили? 

5. Соня е имигрант от Русия и говори със силен акцент. Всеки 
път, когато тя говори, децата избухват в силен смях. Как бихте постъ-
пили? 

6. Един от тестовете с отлична оценка е без подпис. Две деца 
- Сами и Рой спорят на кого е. Всеки доказва, че е негов. Как бихте 
постъпили? 

52. ДИМЕНСИИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ НА 
ПСИХОКЛИМАТА В КЛАСА 

Има няколко свързани основни изследователски инструменти 
[287]: Learning Environment Inventory (LEI), Individualized Classroom 
Environment Questionnaire (ICEQ), Classroom Environment Scale (CES). 

В тях се изп1лзват едни и същи скали: 
Дименсии "Отношения" : Cohesivenes, Friction, Favoritism, Cli-

quisheness, Satisfaction, Apathy (LEI); Involvement, Affiliation, Teacher 
Support, Friendly teacher, Students affiliation (CES); Personalization, 
Participation (ICEQ). 

Дименсии "Индивидуално развитие" : Speed, Difficulty, Com-
petitiveness (LEI); Independence, Investigation (ICEQ); Task Orientation, 
Competition (CES). 

Дименсии "Поддръжка и изменения" : Diversity, Formality, Ma-
terial Environment (LEI); Differentiation (ICEQ); Order and organization, 
Rule clarity, Rule emphasis, Teacher control, Innovative student-oriented 
teaching approach (CES). 

Примери от съответни скали: 
Ред и организация (Order & Organisation): Този клас често е 

шумен. Учителят често успокоява учениците. 
Дружествен учител (Friendly teacher): Учителят е по-скоро 

приятел, отколкото представител на властта. Учителят често планира 
време за свободни разговори извън темата на урока. 

Акцент върху правилата (Rule emphasis): Има ясен набор от 
правила за учениците. Ако някой ученик от този клас нарушава пра-
вило, той ще се убеди, че е сгрешил. 

Поддръжка на учителя (Teacher support): Понякога учителят 
смущава учениците поради незнанието на отговорите на въпросите. 
Този учител не се доверява на учениците. 

Ученически връзки (Students affiliation): Има групи, които не 
искат да са в класа. Някои ученици в този клас не се обичат взаимно. 

Творчески ученик-ориентиран подход в обучението (Innovative 
student-oriented teaching approach): Лесно се формират групи за съв-
местна работа. Учениците ще имат възможност да представят работа-
та си пред класа. 
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53. ПСИХОКЛИМАТ В КЛАСНАТА СТАЯ 

Тук е представена кратката форма на "MY CLASS INVENTO-
RY" (MCI) [214] 

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ 
1. Учениците изпитват удоволствие от работата си в моя клас 

(+)• 
6. Някои ученици в класа не са щастливи (-). 
11. Струва ми се, че децата харесват класа (+). 
16. Някои от учениците не обичат своя клас (-). 
21. Класът е забавен (+). 

ТЪРКАНИЯ 
2. Децата са винаги готови за борба един с друг (+). 
7. Някои деца в нашия клас са лоши (+) 
12. Много деца в нашия клас обичат да се борят (+). 
17. Някои ученици винаги искат да вървят по свой собствен 

път (+). 
22. Децата в нашия клас се борят много (+). 

КОНКУРЕНТНОСТ 
3. Децата често се надбягват, за да видят кой е най-бърз (+). 
8. Децата искат тяхната работа да е по-добра от работата на 

другите (+). 
13. Някои ученици се чувстват зле, ако работата им не е по-

добра от тези на другите (+). 
18. Повечето ученици от моя клас са безразлични към оценките, 

които получават (-). 
23. Няколко деца от моя клас искат да са винаги първи (+). 

ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ 
4. В нашия клас се работи здраво (+). 
9. Децата могат да извършват своите домашни работи без 

помощ (-). 
14. Само силните ученици могат да изпълняват всичките работи (+) 
19. Домашните работи са трудни (+). 
24. Болшинството ученици в моя клас знаят, как да извършват 

своята работа (-). 

СПЛОТЕНОСТ 
5. В моя клас всеки ми е приятел (+). 
10. Някои от моите съученици не са им приятели (-). 
15. Всички ученици в моя клас са приятели (+). 
20. Всички ученици в моя клас си приличат (+). 
25. Децата в нашия клас си приличат като приятели (+). 

Айтемите се оценяват с 3 при съвпадение с Да или Не според 
насочеността на отговора. Пропуснатите и недействителни отговори 
се оценяват с 2. 
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54. ПСИХОКЛИМАТ НА КЛАСА (ЧЕК-ЛИСТ) 

Чек-листът за оценка на психоклимата в клас е на Rogers 
(1990): 

• Аз говоря през повечето време припряно, спокойно, 
ясно? Заяждам се? Как моите ученици биха ме описа-
ли? 

• Аз имам ясни правила и процедури, които са известни 
и стабилни? 

• Аз зная какво правят моите ученици? Аз ги поощрявам, 
слушам ги, забелязвам положителните и отрицател-
ните им постъпки? 

• Аз планирам за децата с различни възможности 
разнообразни подходи? 

• Аз понякога използвам малки групи или съвместно (ко-
оперативно) обучение? 

• Доколко позитивна е дисциплината в моя клас? Аз ак-
тивно ли планирам дисциплинарни въздействия пре-
ди нарушенията? 

• Аз уважавам учениците, даже когато не ги харесвам? 
Дали съм последователен в моята дисциплина? Дали 
преследвам нарушителите? 

55. ПСИХОКЛИМАТ НА КЛАСА (ВЪПРОСНИК) 

Cheng изследва климата в клас с 36 айтемов въпросник с 9 
скали, като скалата за оценка е 5-степенна. 

Скалите са: (1). involvement, (2). affiliation, (3). teacher support, 
(4). task orientation, (5). competition, (6). order and organization, (7). 
rule clarity, (8). teacher control, (9). innovation. 

56. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИИ 

Анализът на ситуации (частни случаи, case study) се прави по 
следната схема [93]: 

• Анализ на ситуацията: описание на пространството, 
проблеми. 

• Тенденции за развитие: отрицателни, положителни. 
• Стратегия, подходи. 
• Планирани резултати. 
• Ресурси. 

Maria Poulou & Brahm Norwich развиват инструмент за обучение 
на учители в мениджмънт на класа, който се използва и за 
диагностика [243]. 
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Включени са три категории проблеми. 

УМЕРЕН ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМ. Кати се вълнува 
много по време на уроците. Тя говори без разрешение и се държи 
като шут на мястото си, вместо да работи. Вещите й са винаги 
в безпорядък, тя непрекъснато рови, нещо търси, разсейвайки 
останалата част от класа. Нейното поведение сериозно 
нарушава дейността на класа. 

СЕРИОЗЕН ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМ. Роджър има труднос-
ти в отношенията с другите ученици. Често изпада в лошо 
настроение. Лесно и често използва нахален и оскърбителен език 
и тон спрямо другите. Даже когато учителят постоянно то умо-
лява да се държи добре, той не изпълнява неговите изисквания. 

УМЕРЕН ЕМОЦИОНАЛЕН ПРОБЛЕМ. Бети е дете, което 
непрекъснато досажда на учителя. Тя не участва доброволно в 
живота на класа и когато учителят се обръща към нея, често не 
отговаря. Когато отговаря, обикновено говори тихо, свежда пог-
лед. В ситуации, в които не може да отговори на въпроса, се из-
червява и явно се разстройва. 

СЕРИОЗЕН ЕМОЦИОНАЛЕН ПРОБЛЕМ. Джон изглежда 
много нещастен и в училище, и извън училище. Фактически избягва 
училищната работа. Въпреки, че се тревожи от грешките по време 
на уроците, не се сдържа на едно място достатъчно дълго, за да 
изпълни задачите. 

УМЕРЕН ЕМОЦИОНАЛЕН И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМ. 
Елен често закъснява след междучасието. По време на урока 
изисква непрекъснато вниманието на учителя. Говори от място, 
без разрешение, става от мястото си и се разхожда из стаята. 

СЕРИОЗЕН ЕМОЦИОНАЛЕН И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМ. 
Джордж почти никога не завършва задачите, възложени от учите-
ля. Много бързо след като започне работа, се разсейва. Най-дребни 
шумове и жестове на съучениците му го дразнят. Има времена, 
когато става физически агресивен към тях. Учителят постоянно 
го призовава да се държи добре ида е по-кооперативен, но от това 
няма никакъв ефект. 

Методиката е следната. На студентите са дава една от ситуаци-
ите за анализ. Той се прави по следна схема. 

1. ПРИЧИНА. Като се има предвид описания проблем, отгово-
рете за всеки пункт от въпросника дали е вероятно да е причина за 
проблема или не. За тази цел се избира един отговор от 1 (не) до 5 
(да). Междинните числа 2, 3 и 4 указват увеличаваща се степен на 
приемане. 

Семейна среда 
• Бедни, некачествени взаимоотношения на родителите и 

детето (напр. малко съвместно време, безразличие на ро-
дителите и пр.). 

• Родителски противоречия (брачни проблеми). 
• Ниско образователно ниво на родителите. 
• Неспособност на родителите да помагат на детето си. 
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• Извънредно строги родителски изисквания. 
• Снизходителна родителска дисциплина. 
• Много членове на семейството. 
• Ниски доходи на родителите. 

Детски фактори 
• Вродени особености на личността (характер). 
• Детето иска да привлече чуждото внимание. 
• Детето не може да управлява своето поведение. 
• Детето не знае какво се очаква от него. 
• Ниско ниво на интелект на детето. 
• Детето е неспособно да се справи с изискванията на учи-

лището. 
• Здравни проблеми на детето. 
• Детето ненавижда училището. 

• Детето се конкурира с другите деца (или роднините си). 

Учителски фактори 
• Учителски стил (авторитарен, демократичен, безразличен). 
• Учителска индивидуалност (дистантен, дружествен). 
• Неуместен подход към детето (отхвърляне). 
• Неуместен подход към детето (отхвърляне) от други (пре-

дишни) учители. 
• Неадекватни методи на обучение за детето. 
• Лош мениджмънт на класа 
• Извънредно строги изисквания в класа. 
Училищни фактори 
• Недостатъчно опит на училището в работа с проблемни 

деца. 
• Учебно съдържание, несъответстващо на интересите на 

детето. 
• Лоша училищна организация и управление (напр. слаба 

дисциплина). 
• Лош училищен опит на детето (напр. отхвърляне от съуче-

ниците) 
• Размерът на класа е твърде голям 
• Социо-икономическото ниво на училището и региона. 

2. СТРАТЕГИЯ НА УСПЕХА. Ако ученикът, описан по-горе е 
във Вашия клас, как бихте се чувствали? Отразете, дали съжденията 
се отнасят до вас - един отговор от 1 (не) до 5 (да): 

1. Моята отговорност ме задължава да помагам. 
2. Аз съм най-сигурният човек, който би могъл да помогне. 
3. Аз съм длъжен да помогна на детето. 
4. Аз бих искал да реша въпроса в рамките на класа. 
5. Аз бих искал да помогна на детето с всички достъпни сред-

ства (индивидуално, сътрудничество с родителите, специалисти и т.н.) 
6. Мисля, че родителите очакват от мен да помогна на детето. 
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7. Мисля, че директорът на училището очаква от мен да 
помогна на детето. 

8. Бих се чувствал стресиран / разтревожен. 
9. Бих се чувствал безпомощен / подтиснат. 
10. Бих се чувствал наранен / оскърбен. 
11. Бих се чувствал сърдит / обиден на детето. 
12. Бих се чувствал раздразнен от детето. 
13. Бих се чувствал безразличен към детето. 
14. Аз зная как да се справя с проблема от личен опит. 
15. Аз зная как да се справя с проблема от моето обучение. 
16. Аз мога да се справя с този случай сам. 
17. Аз мога да се справя стози случай, ако въвлека родителите. 
18. Аз мога да се справя с този случай, ако въвлека специалис-

ти. 
19. Аз мога да се справя с този случай, ако получа по-добро 

образование. 

3. ПОДДРЪЖКА. За проблемът, описан по-горе, каква е пред-
ставата Ви за външната поддръжка (от специалисти извън класа, напр. 
училищен психолог, педагогически съветник, специалист по специална 
педагогика и пр.)? Задраскайте само един отговор: 

• Те са достъпни по всяко време в моето училище. 
• Те обикновено са достъпни в моето училище. 
• Те са недостъпни в моето училище. 
• Няма такива в моето училище. 

4. КАЧЕСТВО НА ПОДДРЪЖКАТА. Какво е качеството на под-
дръжката? Задраскайте само един отговор: 

• Много добра 
• Средна 
• Много слаба 
• Не мога да преценя 

5. ГЛОБАЛНО МНЕНИЕ. Какво мислите за описания проблем? 
Задраскайте само един отговор: 

• Не може изобщо да бъде решен 
• Може да се реши отчасти 
• Може да се реши в достатъчна степен 
• Може да се реши напълно 

6. ДЕЙСТВИЯ. Какво бихте направили, ако детето е във Вашия 
клас? - един отговор от 1 (не) до 5 (да): 

Учител 
1. Използване на награди и положителни стимули. 
2. Използване на наказания. 
3. Използване на заплахи (напр. изпращане при директора) 
4. Благосклонно поведение спрямо детето. 
5. Използване на съвети към детето. 
6. Разяснение на детето на училищните правила за поведение. 
7. Индивидуализиране на обучението с детето. 
8. Документиране на детското поведение. 
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9. Въвличане на детето в класни дейности. 
10. Подчертаване на проблема в определени ситуации. 
11. Завоюване на уважението и доверието на детето. 
12. Самообразование относно проблема. 

Сътрудничество 
13. С родителите. 
14. Със съучениците (със и без присъствието на детето) 
15. С директора на училището 
16. С колегите. 
17. С училищния (педагогически) съветник. 
18. Със специалисти, работещи в училището (психолог, специа-

лен педагог и др.) 
19. Със специалисти, работещи извън училището. 

7. ЕФЕКТИВНОСТ. Посочете степента на ефективност на след-
ните фактори, в описания случай. - един отговор от 1 (не) до 5 (да): 

Личността на учителя 
1. Използване на награди и положителни стимули. 
2. Използване на наказания. 
3. Използване на заплахи (напр. Изпращане при директора) 
4. Благосклонно поведение спрямо детето. 
5. Използване на съвети към детето. 
6. Разяснение на детето на училищните правила за поведение. 
7. Индивидуализиране на обучението с детето. 
8. Документиране на детското поведение. 
9. Въвличане на детето в класни дейности. 
10. Подчертаване на проблема в определени ситуации. 
11. Завоюване на уважението и доверието на детето. 
12. Самообразование относно проблема. 

Учителят и другите фактори 
13. Сътрудничество между учители и специалисти. 
14. Регулярна квалификация на учителите. 
15. Специализирани звена за услуги за учителите, където те 

могат да получат незабавно помощ. 
16. Тясно сътрудничество между учителите и педагогическия 

съветник в училището. 
17. Тясно сътрудничество между учителите и директора на 

училището. 
18. Тясно сътрудничество между учителите и родителите. 
19. Тясно сътрудничество между учителите в училището. 
20. Тясно сътрудничество между учителите и класа. 

Училището 
21. Специалисти (психолог, лекар, педагог и пр.) Работещи в 

училището. 
22. Специалисти, посещаващи регулярно училището. 
23. Специални педагози за деца с отклонения, назначени в 

училището. 
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24. Сътрудничество между училището и културни центрове. 
25. Сътрудничество между училището и ръководителите на 

образованието в града. 
26. По-голямо внимание към училищата с голямо количество 

проблемни деца. 

Училищна политика 
27. Отделни специални класове за деца с поведенчески проб-

леми. 
28. Силен акцент върху индивидуалните и социални аспекти 

на обучението. 
29. По-ниски академични изисквания спрямо такива деца. 
30. Намаляване на размера на класа. 

Социални условия 
31. Семинари за родители с проблемни деца. 
32. Центрове за работа със семействата. 
33. Повече уважение към учителската професия от обществото. 

8. ДЕМОГРАФСКИ ПАСПОРТ: Пол;, Възраст в години; Семейно 
положение; Опит като учител; Опит в специалната педагогика (Няма 
опит; Семинари, обучение; Работа в специални училища; Друг). 
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