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1. Изходна ситуация, цел, методика
Цел:
Развиването на способност да се разпознават поводите за промени по
отношение на действието, да се открие интерес за задачата и чрез това да
бъде развита индивидуална готовност за постижения представляват основата
на този модул. При това става дума както за самомотивацията като социална
компетенция, така и за мотивиране на други (колеги, например обучаеми).

Човек придобива мотивация в контекст със социални компетенции чрез
действие. Тук се включва и учебното действие. Професионалното обучение
тук трябва да създаде условия и да подтикне обучаемите към мотивирано
действие.
Мотивациите изискват инициативи, те са предпоставка за ефективност и
качество при изпълнение на професионални дейности. Те преминават през
всички процеси на социалната интеракция и способстват за това да се
активират другите партньори, съответно групи. Мотивиращото действие
интегрира редица социални компетенции и ги насърчава в тяхното развитие.
Затова е необходимо учителството в професионалното обучение да познава
мотивациите, да ги разбира и умишлено да допринася за развитието на
мотивацията при обучаемите. Това изискване е в основата на мероприятията
за повишаване на квалификацията, които се провеждат в Словения в рамките
на проекта Soco-Vet. Курикулумът за повишаването на квалификацията на
учителите в професионалното обучение се състои от теоретична и практическа
част

за

прилагане.

Към

теоретичните

основи

се

отнасят

различни

мотивационни модели. Курсистите биват запознавани с външна и вътрешна
мотивация.

Те трябва да способстват за подпомагането на развитието на

мотивацията на обучаемите. Значителни влияния за мотивиране на учащите
идват от групово динамичните процеси, които учителите трябва да “изчерпат”
чрез техния стил на водене.

Тази проблематика е съдържателна част от

повишаването на квалификацията. В практическата част на курикулума
учителите се запознават с различни методи за насърчаване на мотивации на
обучаеми.

Ролевите

игри

и

упражнения

стоят

на

преден

план.
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Мотивация

2.

Дефиниция
Мотивацията е общото на взаимодействащите в едно действие мотиви, което
активира, насочва и регулира поведението.
Мотивация (от латински motus = движение) означава в хуманните науки, както
и в етнологията, състояние на организма, което въздейства на насоката и
енергетизирането на актуалното поведение. Под насока на поведението се
има предвид предимно насочването към цели. Енергетизирането означава
физичните сили, които задвижват поведението. Синоним на мотивация е
“готовност за поведение”.
Основно могат да бъдат разграничавани две концепции за мотивацията.
Касае се за модели на съдържанието и процесни модели.

3. Мотивацията от перспективата на теорията на
интересите
Много е важно да бъдат открити интересите за осъществяване на
задачата и чрез това да бъде развита индивидуалната готовност за
достижения.
Стъпки за стабилен интерес:
•

Интерес, който се обозначава като емоционален процес, води до
това, че лицето насочва своето внимание към предмета.

•

С предмета могат да бъдат например свързани асоциации с водещи
предмети, които от своя страна отслабват или засилват интереса.
Това могат да бъдат също така съвсем нови предмети, които
насочват интереса към себе си.

•

Чрез

персистенция

(time

on

task)

се

определя

степента

на

постижението на ученето.
•

Когнитивни процеси като персистенцията водят до една все позадълбочаваща се интеграция в самоконцепцията.

Дълбочината на постиженията в ученето се определя от:
•

персистенцията,

следователно

от

продължителността

и

интенизитета на прилагането като учебен материал.
•

учебната стратегия, съответно ориентацията на ученето.
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Един текст например се чете иначе, когато е наличен голям интерес към
темата.
Учащият или учащата ще привлече стратегии, за да научи материала в
неговата дълбочина. Всъщност стратегиите водят към една елаборирана
структура на знание. И колкото по-голяма е структурата на знанието, толкова
по-лесно е да се научи материала.
•

Метакогнитивни стратегии, които идват от получения опит. Колкото
повече се познава предмета, толкова повече се автоматизира процесът
на учене. Което има за резултат освобождаване на капацитет за
нови/други области.

•

Пълният капацитет се ориентира към предмета и смущаващите
фактори биват изолирани. Тогава може да се говори за интензивно
преработване. Приема се, че за преодоляването на повечето учебни
задачи, е оптимално едно средно ниво на активиране.

За педагогическата психология преди всичко от интерес е чрез нея да се
създаде подходяща учебна обстановка, така че тя да може да бъде варирана,
съответно да й бъде въздействано. Това могат да бъдат фактори,
приложими на практика в училище или във ВУЗ, като например:
•

създаване на положителен климат,

•

структурираност на учебния материал,

•

пренасяне на специални знания в практическата област на приложение,

•

вокализиране на начина на решаване на проблеми,

•

изискваща компетенция интеракция и т.н.

3.1. Социални компетенции на ученици и учители
При кандидатстване за място за обучение или работа по-важно от всичко е
кандидатът да притежава социални компетенции. Това се дължи на
преориентирането на пазара на труда към предоставянето на услуги. Мисълта
за предоставянето на услуги и покачващият се контакт с клиентите правят
социалните

компетенции

на

заетите

за

предприятията

въпрос

на

съществуване.
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Да се подготви утрешното поколение за предизвикателствата на бързо
променящия се свят – на това се дължи развитието на социалните и
комуникативните компетенции. Постиженията и натоварването на учителите
отново са във фокуса на интереса. Макар че сигурно не всички критични точки
са решени, се поставя въпросът, дали лицата, които обучават,
притежават необходимата квалификация, която им е нужна, за да
упражняват професията си.
От въпроса за централните компетенции на учителя възниква
проблемът за това, как да бъдат предадени, съответно насърчавани
подобни компетенции.
Тъй като учителската дейност в голямата си част се състои от социални
интеракции,

преди

всичко

социалните

компетенции

на

учителите

представляват основна компетенция, която е незаменима както за качеството,
така и за справянето с изискванията на учителското ежедневие. Макар че
насърчаването на тези социални компетенции представляват една от
централните задачи на професионалното обучение, учебните мероприятия и
тренингите, които имат за цел изграждането на социални компетенции,
съществуват в сянка в университетското обучение на учители.

3.1.1. Какво всъщност е социална компетенция?
Понятията социална компетенция, сигурност в себе си или доверие в
себе си не са дефинирани еднозначно, защото много различни аспекти
играят роля при социалната компетентност. Социално компетентно
поведение, например е:
•

казване на “не”

•

реагиране на критика

•

промени при смущаващо поведение

•

изразяване на противопоставяне

•

извиняване

•

признаване на слабости

•

прекратяване на нежелани контакти

•

приемане на комплименти

•

реагиране на предложения за контакт

•

започване на разговори
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•

аранжиране на желани контакти

•

молба за услуга

•
•

правене на комплименти
показване на чувства

3.2. Изброяване на най-важните социални компетенции
•

организаторски талант

•

съзнание за отговорност

•

умение за работа в екип

•

гъвкавост

•

способност за натоварване

•

силна комуникация

•

стремеж към постигане на целите

•

възможност за налагане

•

увереност в себе си и много други

Всеки учител трябва да познава социалните компетенции, да ги разбира и да
може да ги прилага при преподаването, както и в практическото обучението.
Обясненията, упражненията и тренирането играят при това значителна роля.
Става дума за преднамерено влияние върху обучаемите. Досегашното
доминиране на спонтанното предаване на социални компетенции трябва да
бъде преодоляно.
Важно

е

да

компетенцията

бъдат
по

видени

социалните

специалността,

компетенции

методическата

във

връзка

компетенция

с
и

компетенцията за учене. При това неизбежно трябва да бъдат поставяни
ударения. Но във всеки случай връзките на назованите частични компетенции
(измеренията на компетенциите) не трябва са бъдат изпускани от поглед. И
все пак е ясно, че не е възможно всичко във всяка ситуация да бъде взето
предвид. Никой учител не може да притежава всички желани качества,
както и всички социални компетенции. За това той би трябвало да
притежава почти свръхчовешки способности.
За учениците е много важно учителите да са справедливи с всички. При
преподаването е необходимо да присъстват също така хуморът и
усмивката. За мен лично е много важно учителят да е консеквентен и да
може да се налага. Защото, докато той не притежава тези качества, може да
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се случи така, че учениците да определят урока. Други качества, които трябва
да притежава един учител, са също още:
Креативност, почтеност, сърдечност, търпение, насърчаване, мотивиране
(самомотивиране и мотивиране на децата), отношението (към децата трябва
да съответства), способност за събуждане на доверие, надежност, респект,
готовност за помагане, уравновесеност и удовлетвореност.
Насърчаването на мотивацията при обучаемите е голяма и предизвикателна
педагогическа задача.

3.3. Учителят трябва да може да мотивира учениците
3.3.1. Мотивиране на сътрудниците: На първо място е собствената
мотивация.
Насърчаването

на

мотивацията

при

обучаемите

е

предизвикателна

педагогическо-психологическа задача. Предпоставките са:
•

Да мотивира себе си и другите може само онзи, който е убеден в своето
мнение и притежава достатъчно способности да вдъхновява. Без
собствен огън никой не може да запали огън нито в собственото сърце,
нито в същността на другите хора.

•

Надежността облегчава мотивирането. Един началник не може да
изгради изкуствено тази надежност. Той трябва сам да вярва в това,
което той казва. Освен това той трябва да вярва в способностите на
сътрудниците.

Отношението спрямо хората и работните процеси често може да бъде
повлияно наново. Който принципно е подозрителен и смята, че всички
останали са мързеливи и не заслужават доверие, ще изпита трудности да
въодушеви другите. Освен това той едва ли ще им осигури свободно
пространство или ще им възложи отговорности, които са им необходими, за
да могат да изпълняват задачите си в проекта. Това функционира само
тогава, когато Ви се удаде да бъдете отворени към колегите си и да
предполагате, че те ще дадат най-доброто от себе си.
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Задайте си въпросите:
•

Какво мислите за отделните лица, които трябва да работят в проекта?
Как изглежда Вашата ценностна система спрямо всяко отделно лице?

•

Колко отворени сте спрямо предложенията на другите? Как реагирате
на наистина добрите предложения, и как на неприетите идеи?

•

Доколко можете да признавате постиженията на другите? Можете ли да
се справите с това, ако някой би бил “по-добър” от Вас?

•

Колко високи са изискванията Ви, колко високи са очакванията Ви от
другите? Колко реалистични са тези изисквания?

Когато установите, че имате затруднения с откритостта спрямо другите:
Върху това бихте могли да работите.
Като начало би трябвало да опитате да развиете положително отношение
спрямо колегите си.
Поставете си конкретни цели за това, кои отношения искате да промените.
Проверявайте последователно Вашите собствени настройки. И поискайте
от колегите си обратна информация (дори само това е една гигантска крачка
към повече откритост). Питайте съвсем директно за това, което бихте могли
да правите по-добре и дали, съответно как, Вие, може би, демотивирате
другите. Благодарете за всички предложения и покажете, че Вие ги приемате
сериозно.

3.4. Стратегиите за учене се разделят на индиректни и
директни стратегии
3.4.1. Индиректни стратегии
Общи стратегии за работа, организация и упражнения
Извън занятията
⇒ да си поставиш сам постижими учебни цели
⇒ да се подготвиш за работата (например преди работа за кратко да се
разведриш)
⇒ да се съгласуват работното и свободното време
⇒ да се опита да се намерят носители на езика и автентичен материал за
упражняване (туристи, филми, ...)

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
съдържание отразяват гледната точка на авторите и Комисията не може да бъде държана
отговорна за използването по какъвто и да е начин на информацията, съдържаща в него. - 10 -

⇒ да се осигури отново и отново за самия себе си яснота за собствения
подход при ученето
по време на занятията
⇒ да се насърчи помагането на учителя (директно обръщение, включване
на езика на тялото
⇒ да се говори толкова, колкото е възможно; престрашаване да се каже
нещо, което преди не е било учено

Стратегии за самомотивиране
⇒ да се свързва целевия език с приятни ситуации и усещания (например
приятелства, музика, литература, кино)
⇒ да си създават награди самостоятелно (идеални, материални)
⇒ да се работи заедно с други учащи и да се обменя информация с тях за
учебния процес (успехи, страхове, проблеми)
⇒ да се познават границите на способностите си за изразяване на чужд
език и да се преима едно по-ниско ниво, отколкото на майчиния език,
⇒ да се приема, че грешките са част от обучението и че те дори могат да
го подпомагат.
3.4.2. Директни стратегии
Стратегии за разбиране
⇒ да се съветва интелигентно
⇒ да се “фокусира” вниманието върху входящите данни (Input), това
означава да се обръща особено внимание върху определени феномени
⇒ да се анализират входящите данни и на тяхна основа да се проверят
собствените хипотези за целевия език
Стратегия на производство
⇒ да се изпробват хипотези за целевия език на основата на собствено
производство на текст; включване на обратна информация от учителя
или носител на езика (например да се записват и преработват
корекциите)
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⇒ Използване на входящите данни от страна на учителя или носител на
езика за собствена продукция на текстове (например възпроизвеждане
на изрази)
⇒ прилагане и използване на комуникационни статегии (при непознати
изрази преминаване на родния език, привличане на други чужди езици,
перифразиране,

‘осмеляване’

за

сътворяване

на

нови

думи

и

конструкции, целенасочено включване на жесове и мимика, директна
молба за помощ, ...)
Стратегии за по-добро спомняне
⇒ да се взема решение как и дали да се записват нови изрази или
структури; (например записване в (електронна) карта; отделни листчета
с фразеологични изрази и идиоматични изрази и/или примерни
изречения, създаване на списъци)
⇒ нещо, което се чува или чете и се смята за важно, да се записва веднага
или по-късно, например примерни изречения за граматически структури,
които трудно се запомнят, нови думи, които искаме да запомним)
⇒ създаване на звукови асоциации (думи, които са подобни в майчиния
език или звучат като други познати езици да се свързват с новите думи,
които трябва да се научат в целевия език; визуализиране)
⇒ учене с всички сетива (например създаване на картинни представи,
докосване на предмети)
⇒ да се представят ситуации, в които могат да бъдат използване нови
изрази или структури.

4. Практическо изпробване – представено чрез
примера на училището по икономика Ptuj
Колкото повече се изисква от учениците те да работят самостоятелно и да се
самомотивират, толкова повече учителите по теория и практика трябва да
притежават способността да стимулират самите себе си и учениците.
Тя включва компетенции, свързани със специалността, методически и
социални компетенции. Само в тяхното взаимодействие тези три компетенции
правят учебното действие ефективно. Всяка от тези компетентностни
дименсии е част от цялото. Както по единично, така и във взаимодействие, те
имат своето значение. Всеки учител е и експерт в областта си. Така
компетентността в специалността може да бъде предположена.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
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Методическата компетентност се проявява в способността да се предаде на
обучаемите учебното съдържание и да се структурира така, че да е възможно
и самообучение. При това учебните методи играят решаваща роля. На преден
план

излизат

тези

методи,

които

инициират

ученето.

Поднасяният

едностранно от учителя материал трябва да бъде на заден план. Важна е
комуникацията на учителя с учениците и комуникацията между учителите един
с друг. Преди всичко посредством комуникацията учителят може да мотивира,
да създава доверие и да събужда радост от ученето.
Усилията на учителя да мотивира учащите трябва да бъдат измервани според
достигнатите резултати. В този смисъл трябва да се зададат следните
въпроси:
•

Бяха ли достигнати целите, които поставих?

•

Обучаемите разбраха ли целите, осмислиха ли ги и ориентираха ли
своите действия към изпълнение на целите?

•

Развиха ли учениците дейности за обучение?

•

Доминираше ли самостоятелното учене?

•

Бяха ли редовно насърчавани обучаемите да се замислят?

•

Имаше ли радост по време на ученето?

•

Могат ли учениците да говорят свободно за полученото знание?

Учителят би трябвало винаги да внимава за това именно той да върши
повечето работа за мотивирането на учениците. При младите хора тук често
най-голяма роля играе това те да се забавляват при усвояването на учебния
материал. Всеки урок всъщност винаги е предизвикателство и нерядко е
свързан с трудности. Затова учителят трябва да оформя занятието
методически богато на варианти, да включва медии и отново и отново да се
стреми към създаващ радост учебен климат.
Трябва да бъдат взети предвид четири теоретични позиции:
•

Изразяването на оптимизъм и високи очаквания,

•

Създаване на окуражаваща учебна среда,

•

Вземане предвид на различни учебни методи,

•

Съхраняване и окуражаване на положителния автопортрет на ученика.
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Също така отделният учител сам може в един противоречив процес, както го
представя преподаването, да създаде оазис, в който царят достойнството и
успехът, и в който той умело и с методическа компетентност може да
мотивира сам себе си и учениците. Следващите избрани примери трябва да
покажат, как могат да бъдат мотивирани обучаемите по време на занятията.
План

и

организационна

рамка

за

упражнения

за

развитие

на

мотивацията
място:
времеви обхват:
участници:

ŠC Ptuj, училище по икономика
6 двойни часа или 3 проектни дни
3 дванадесети класа

4.1. Представяне на съдържанието и целите
Обясняване
на
причината
и
най-важната
часове/съответно на тези проектни дни

цел

на

тези

Каква е целта?
Учителят и младежите трябва да осъзнаят своите компетенции в социалната
сфера, също и това какво те вече могат. Предпоставка за това е да се
познават социалните компетенции, да се разбират и да се прилагат
осмислено. Това трябва да бъде обсъдено, преди всичко обаче и да бъде
упражнено. Важна е тяхната самооценка спрямо тяхното индивидуално ниво
на развитие на социалните компетенции. В тази връзка учащите трябва да
научат, че социалните компетенции се получават в течение на целия живот и
на различни места. Важни лица в това отношение са родителите, приятелите
и учителите. Социалните компетенции са от основополагащо значение за
навлизането в професионалния живот. Това трябва да бъде разяснено на
участниците. Те трябва да са в състояние да опишат в мотивационните си
писма своите професионални компетенции и своето досегашно социалнокомпетентностно поведение.
В тази връзка мотивацията излиза на преден план. Тя се обявява за основна
точка на изпробването. Същевременно трябва да бъде постигнато това, че
обучаемите да разберат понятието “мотивация” и да са в състояние да го
опишат.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
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Те трябва да знаят, каква роля играят мотивациите. Същевременно погледът
трябва да бъде обърнат към професионалния живот и към личната сфера.
Накрая

стои

целта

да

се

обяснят

протичането

на

упражненията,

съдържателните основни моменти и организационната рамка за занятието.

4.2. Изготвяне на игрите
Въведение
Игрите трябва са предлагат възможности да бъдат разбрани и да бъдат
тренирани мотивациите. Те трябва още веднъж да напомнят какво е
мотивация въобще и това, че тя може да бъде придобита в различни области.
Области
Областите, в които човек би трябвало да се държи мотивиращо, трябва да
бъдат събрани и визуализирани.
Следва изучаване и прилагане на социалните компетенции. Мотивацията
трябва да бъде описана като процес. Важно е съгласието на участниците.
При това е необходимо да бъдат събудени интересите им.

Обучаемите

трябва да рефлектират субективно социалните компетенции като такива с
определена важност. Това важи аналогично и за мотивациите.
Ако тези изисквания са изпълнени, то избраната игра е подходяща.

4.3. Теми за упражнения за развитие на мобилност
Изходна ситуация:
След основни проучвания на литература бяха избрани темите “Театър”, “Да
изпитаме учителя” и “Да победим учителя”.

4.3.1. Провеждане на 1-во упражнение: Театър
Представят се съдържанието и протичането. Предоставят се избраните
помощни материали. Създават се групи. (Упражнението е взето от The
Teacher΄s Toolkit)

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
съдържание отразяват гледната точка на авторите и Комисията не може да бъде държана
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4.3.1.1. Театър
Един наистина драматичен игрови начин за изучаване на възможни,
предполагаеми, постигнати, минали, съвременни и бъдещи събития
Организация на игровите условия
1. Столовете се поставят в кръг.
2. Учителят описва сцената, която учениците трябва да изиграят.
Примерът е взет за малка група (например семейството как възприема
факта, че синът е загубил работата си: бащата, майката, синът и
неговата по-голяма сестра). Сцената трябва да включва конфликт или
напрежение (синът остава без работа, защото винаги закъснява, в
противовес на бащата, който се гордее с точността си).
3. Определено е мястото, където се разиграва сцената (например около
кухненската маса), времето на събитието (настоящето) и лайтмотивът
(бащата пита сина си, защо той е в лошо настроение).
4. Търсят се доброволци за отделните роли. Те подготвят сцената (маса,
столове...) и изиграват сцената, която продължава три до четири
минути, съвсем спонтанно.
5. Когато събитието свършва, зрителите стопират играта с вдигане на
ръка. Който вдигне ръка, може да предложи промени. Някой предлага
бащата да е по-строг, за да плаче синът. Или майката казва при
възможност, че тя смята изказването на мъжа си за нецелесъобразно.
Тя смята, че проблемът така няма да бъде решен.
Зрителите могат да предлагат конкретни текстове или дори сами да се
включат в играта. Тогава обаче те трябва да заменят някого от
играещите, който излиза от играта.
Играта може да бъде прекъсната и от самите “артисти”, когато те
помолят “зрителите” за съвет или поканят някого да поеме ролята.
6. Сцената може да бъде превъртяна назад като при видеозапис и
отделни сцени да бъдат изиграни отново по друг начин: например,
синът да бъде по-решителен. Може да се скочи за момент в бъдещето,
където да се изиграят последиците от отделните решения. И отново
назад, когато искат нещо да се промени.
7. По този начин може да се обърне внимание на различните последици
от определени действия.
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8. Не е необходимо учителят да изчака до края: той веднага може да
9. обърне вниманието на артистите и зрителите на определени неща.
Различни варианти за прилагане
•

Приложение в преподаването на история: за разговори за проблеми в
историята,

земеделски

работник

остава

без

работа,

защото

собственикът е купил нови машини.
•

Приложение в природо-научните дисциплини: учен, който иска да убеди
скептично насторените си сътрудници за новото си откритие или лекар,
който трябва да закупи лекарство, макар че има съмнения за него.

•

Приложение при изучаването на майчиния език: за изходен пункт могат
да бъдат взети сцени от стихотворения, романи, вестникарски статии.

•

Приложение при бизнес-теми: мениджър трябва да вземе решение за
сътрудниците си - за тяхното здраве и безопасност на работното място.

•

Приложение в учебните занятия (чужди езици, религия, етика,
социология, философия): добър начин за обработване на теми като
наркотици, семейство, аборти, приятелство, здраве и т.н.

Цел на упражнението
•

Събитията, идеите и датите оживяват чрез актьорството. Така
учениците биват насърчавани да размишляват, техните чувства също
така биват докоснати, което оставя върху всички участващи силно и
продължително влияние. От друга страна в съзнанието остават да се
съхраняват много подробности.

•

Така се създава възможността учениците сами да развиват собствени
идеи, което има като резултат висока мотивация и сътрудничество.

•

За учениците, които са по-добри в областта на визуализацията и
физическите движения, театърът е добра възможност учебният
материал да се приближи към тях по един интересен начин.

Методически варианти за прилагане
1. Всеки персонаж в играта може да се консултира с групата от “зрители”,
които помагат само на него. Представянето може да бъде прекъсвано
на определени времеви периоди, през които “артистите” получават
съвети от тяхната група.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
съдържание отразяват гледната точка на авторите и Комисията не може да бъде държана
отговорна за използването по какъвто и да е начин на информацията, съдържаща в него. - 17 -

2. Театърът може да бъде използван за тренирене на изкусността – това
би могло да бъде даже и основната цел. Така може доста добре да се
наблюдава как се търсят и вземат решения, как се решават конфликти и
как се води групата.
(Източник: адаптирано от: Paul Ginnis, U čitelj, sam svoj mojster, Rokus, Ljubljana,
2004)
Оценяване и трансфер
1. Преди оценката на играта често има смисъл да се предвиди пауза, за
да могат участниците малко да се отстранят от техните роли.
2. Седейки отново в групите си, “артистите” получават следните въпроси
от ръководителя на играта, насочени към първите фази на играта:
a. Как подходихте към намирането на ролята?
b. Трудно ли беше да намерите аргументи за Вашето поведение по
време на кавгата с бащата и защо?
c. Трудно ли Ви беше да се идентифицирате с ролята?
3. Тук става дума за втората фаза:
a. Как протече кавгата?
b. Какви аргументи бяха използвани, кои от тях бяха успешни?
c. Как ги възприеха останалите?
d. Трябва да се обърне внимание на следните елементи:
- различни дефиниции и елементи в начина на мислене
- възприемане на особенностите? – преди всичко: лесно е да се съди
по външните прояви, без да се търси основополагащия смисъл
- Граници на толерантност
- Причини за закъсненията
- Трансфер на изводите към ежедневието на участниците
4. Достави ли играта удоволствие?
- Какво Ви хареса най-много?
- Очаквахте ли друг край?
4.3.2. Провеждане на 2-ро упражнение: Да изпитаме учителя
Представят се съдържанието и протичането.
Избраните помощни средства са на разположение.
Формират се групите.
(Упражнението е взето от The Teacher΄s Toolkit)

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
съдържание отразяват гледната точка на авторите и Комисията не може да бъде държана
отговорна за използването по какъвто и да е начин на информацията, съдържаща в него. - 18 -

4.3.2.1. Да изпитаме учителя
Макар че любопитството не е най-доброто качество, то помага при
придобиването на мотивация в живота.

И е много приятно – и

смешно да разпитваме учителя
Организиране на игровите условия
1. В класа се разпространява различна информация с малко или съвсем
малко текст, като например: предмети, снимки, схеми, скици, плакати
или географски карти. Трябва да има повече източници, отколкото са
учениците в класа, разпределени по двойки.
2. Учениците се движат по двойки от единия източник към другия и пишат
по един въпрос, който си задават (разбира се, който в във връзка с
разглежданата тема).
3. Учениците записват въпросите на лист хартия (може да е лист за
въпроси, който учителят е приготвил предварително).
4. Учениците по двойки се придвижват съвсем свободно от един източник
към друг и избягват задръстванията. На всяка спирка те се задържат
толкова дълго, колкото е необходимо. Но все пак не трябва да забравят
за ограничението във времето. Всяка двойка ученици трябва да е на
едно мнение що се касае за основните въпроси, които те са задали при
определения източник. Тези въпроси се записват.
5. Когато времето изтече, учениците заемат местата си или сядат в кръг.
Учителят води разговора на основата на въпросите относно всеки
отделен източник. Той избира важните въпроси (коментира и оценява
всички останали въпроси) и от тях разразботва учебния час.
6. Един от учениците записва отговорите или учителят разпределя на
учениците размноженото обобщение на обработваната тема в края на
часа.
Различни варианти за приложение (употреба)
•

Приложение в занятията по физика: функции на отделните части на
поточния кръг и различните влияния.

•

Приложение в занятията по биология: Фотосерия с различни видове
клетки под електронен микроскоп.

•

Приложение в занятията по религия: отделения за църковната
служба.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
съдържание отразяват гледната точка на авторите и Комисията не може да бъде държана
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•

Приложение в занятията по техника: Оборудване, машини и
инструменти, които се изработват в работилницата.

•

Приложение в занятията по математика: Поредица от математически
проблеми – учениците по двойки поставят ключови въпроси, с които се
решават проблемите.

•

Приложение в занятията по география: Снимки на преселници от
различни страни и периоди.

•

Приложение в занятията по история: Снимки от холокоста.

Цели на упражнението
•

Любопитството и задаването на въпроси са основните задачи на
мозъчната кора.

Затова е много вероятно учениците да бъдат добре

мотивирани за тази дейност.
•

Учениците обикновно запомнят дати, за които те самите са питали,
много по-добре.

•

Тези, които имат силни естетични потребности, могат спокойно да се
разхождат из класната стая.

•

И накрая, учениците развиват по този начин едно важно умение: да
формулират съответните въпроси.

Различни варианти за прилагане
1. Вместо учениците сами да решават към коя спирка да се придвижват,
учителят диктува скоростта и посоката.
2. Един предмет (по възможност голям и шарен), за който учениците
трябва да поставят въпроси, трябва да бъде поставен на видно място
(карта на старо село за урока по история; глава на котка, снимана през
аквариум, за природните науки; снимка на религиозен водач в
естествена големина за занятието по религия). Учениците по двойки
пишат най-много по три въпроса. Те се събират и записват на дъската.
Ако остане време, въпросите могат да бъдат коментирани и с помощта
на учениците да бъдат преформулирани. След това въпросите се
разпределят на учениците, за да ги изследват (те могат сами да си
изберат въпроси, които особено ги интересуват) или учителят да
отговори на поставените въпроси.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
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(Източник: адаптирано от: Paul Ginnis, U čitelj, sam svoj mojster, Rokus, Ljubljana,
2004)
Оценяване и трансфер
1. Всяка среща се обсъжда и оценява дълго от участниците. В почивките, по
време на ядене или шепнешком по време на групова работа може да се чуят
отново и отново коментари като следните:
•

Този уоркшоп наистина беше върхът!

•

Аз изобщо не разбрах, тук за какво ставаше дума.

•

Още веднъж да ни дадат за ядене това и аз ще се оплача!

•

Защо никога не започваме навреме?

• Трябва още веднъж да попитаме кога наистина тръгва автобусът...
2. Учителят стои пред предизвикателството да се справя с по-високо или потихо

изказаните

забележки

в

един

конструктивен

и

открит

процес.

“Оценяване” – думата може да звучи заплашително, обаче отваря врати и
порти на осъждането, дори възможно и на негативната критика. Вероятно
причина за това е честото отдаване не на това значение, което то заслужава.
3. Границите са обтекаеми, но могат да бъдат разграничени четири аспекта на
даването на оценки. От полза е да се размишлява за това, как и кога човек
иска да ги комбинира и прилага:
•

Водеща оценка – да се коментира постоянно

•

Междинен баланс – да се направи пауза

•

Окончателна оценка – Какво би направил ти в една подобна ситуация?

•

Транфер – На учениците това им харесва и ги мотивира по-нататък

4.3.3. Провежнане на 3-то упражнение: Да победим учителя
Представят се съдържанието и протичането.
Избрани са помощните средства.
Формират се групите.
(Упражнението е взето от The Teacher΄s Toolkit)
4.3.3.1. Да победим учителя
…и мечтите се реализират
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
съдържание отразяват гледната точка на авторите и Комисията не може да бъде държана
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Организация на игровите условия
1. Учителят обяснява на учениците, че той ще им опише някакъв процес,
ще им прочете текст, ще напише на дъската няколко изречения, ще
представи определени дейности, ще реши уравнение, ще начертае
таблица... – и че при това вероятно ще направи много грешки.
2. Всеки ученик трябва сам да открие и запише възможно най-много
грешки, които е направил учителят.
3. Когато учителят е готов, учениците се групират по двойки, сравняват
списъците си и изготвят един общ списък.
4. Всяка двойка ученици трябва да разгледа и обясни по една грешка.
Учителят обяснява евентуалните неясноти.
5. На края всички ученици записват поправките.
Различни варианти на прилагане
•

Приложение в занятията по чужди езици: По време на занятието
учителят прочита един откъс на целевия/изучавания чужд език или
показва видеозапис, прочита кратък текст и нещо подобно. Той прави
грешки

в

произношението,

при

прочитането

на

буквите,

при

използването на темпото и т.н.
•

Приложение при упражняването на професионални изрази: По време
на занятията по природо-научни предмети, техника и художествено
възпитание, математика и информатика, география, физкултура …
учениците трябва да установят, кога учителят би трябвало да използва
професионален израз, което обаче не се е случила.

•

Приложение

в

природонаучните

занятия:

Учителят

показва

подчертано небрежно отношение към здравето и безопасността.
•

Приложение в учебните занятия (майчин език, история, занятия по
религия, художествено възпитание): Учителят изиграва определена
роля (литературен образ, историческо лице…). В тази роля той може
също така да отговаря на въпроси на учениците.

Цел на упражнението
•

Изисква вниманието на всеки ученик и го принуждава да се замисли.

•

Потвърждава разбирането, защото всеки ученик трябва постоянно да
сравнява какво мисли и какво знае, с това, което му казва учителят.

•

Необичайността на това, че учениците опитват да победят учителя,
спомага да се мотивират както учениците, така и учителя.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
съдържание отразяват гледната точка на авторите и Комисията не може да бъде държана
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•

Може да се стигне до приятелски отношения между учениците и
учителя.

Варианти
1. В началото учениците трябва да работят по двойки и впоследствие да
образуват групи по четирима. В разговор те съставят общ списък.
2. Учениците могат да обръщат внимание върху грешките на учителя с
карти или вдигане на палеца.
3. Учениците трябва да победят учителя също така и по друг начин,
например, какво правят по-бързо: да проведат опит, да решат
уравнение, да начертаят образец, да напишат отговор, да преведат
откъс, да направят извадки от текст.
4. В началото на учебния час учениците трябва самостоятелно да
изследват за кратко време една определена тема и после по двойки да
съставят въпроси, които ще задълбочат техните знания.
Учениците задават въпросите на учителя. За всеки правилен отговор той
получава една точка, за всеки негов грешен отговор класът получава една
точка.
(Източник: адаптирано от: Paul Ginnis, U čitelj, sam svoj mojster, Rokus, Ljubljana,
2004)
Оценка и трансфер
1. След това упражнение учениците бяха в особено добро настроение и
мотивирани. Те започнаха веднага да попълват въпросниците, бяха възхитени
и изразиха желание колкото е възможно по-скоро (следващият път, когато е
възможно) да правят подобно нещо.
2. При тази игра се обхващат три социално компетентни начина на поведение.
Умения за работа в екип: тук учениците се оценяват особено добре при
даването на собствени решения. Най-трудно беше на младежите както да
окажат помощ, така и да получат помощ от други.
•

Имам предложения за решение на задачата.

•

Моля съучениците ми за помощ да се реши задачата.

Способност за конфликти:
•

Аз направих предложения, но ти не ме слушаше.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и неговото
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•

Ти включи ли критичните забележки на останалите в решението на
задачата? Собствената способност за критика: също и тя се оценява
от учениците много добре.

•

Поради каква причина аз не знаех това?

4.4. Първи интервюта с ученици / обучаеми
Окончателната оценка помага на учениците също така да свържат един с друг
различни елементи от програмата. Комбинацията от различни методи за
оценка позволява на всички да разглеждат тези упражнения от различни
гледни точки. Ако тепърва седмици след края на проектните дни се разпратят
въпросниците на участниците, за да се направи оценка, спонтанният и
директният елемент на диалога ще се загубят. Освен това също така има
смисъл участниците в ръководният екип да проведат свое собствено „горещо”
оценяване, за да споделят един с друг своите първи впечатления.
Относно метода най-много се хареса:
»театърът – можехме да бъдем в една група, с която (все още) не бяхме
работили заедно.«
»играенето, защото можехме да работим заедно един с друг.«
»театърът беше чудесен, защото можехме да бъдем активни. «
Като други примери могат да бъдат назовани:
»състезанието с учителя, защото за първи път аз открих своите
компетенции.«
»Цялото състезаване с учителя ми хареса, защото беше добре да се
борим с учителя.«
Най-малко се е харесало:
»че в началото много се говореше, трябваше да има повече практика. «
»обясненията в началото, те бяха просто твърде скучни. «
»В началото аз не разбрах напълно какво искаше от нас учителят.«
Някои негативни мнения засягаха писмената работа. Това се оказа проблем
за някои от най-слабите ученици. Преценяване на отделните блокове:
Театър
Не харесват
4

отчасти
4

харесват

общо

28

36
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Да изпитаме учителя
Не харесват
0

отчасти
1

харесват

общо

36

36

харесват

общо

36

36

Да победим учителя
Не харесват
0

отчасти
0

Става ясно, че играта “Да победим учителя” получи най-голямото одобрение
от учениците. Като обяснение беше изтъкната най-често връзката от
груповата работа, при която можеше да бъде тествана способността за
работа в екип, с удоволствието от поставената задача. Играта на театър,
която по-скоро се опира на фантазията на учениците, се е харесала едва на
80 процента от учениците, 10 процента от тях дори са признали, че не им е
харесала. Като положителна страна беше отбелязано, че е имало
възможност да се работи по групи и да се обсъждат общите стратегии за
решение.

5. Въпросник за оценяване за ученици
5.1. Въпросник: Оценка на мотивацията
1. Хареса ли ти работата като цяло?
•

много

•

доста

•

никак

•

малко

•

изобщо не

2. Бяха ли лесно разбираеми устните разяснения, указания и напътствия?
•

да, лесно

•

не, трудно, защото _______________________________________

3. Бяха ли лесно разбираеми писмените обяснения и указания?
•

лесно

•

трудно, защото __________________________________________
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4. Ти имаше ли по време на работата някакви затруднения?
•

да, при _________________________________________________

•

не

5. Харесват ли ти упражненията?
■ харесват ми много
■ харесват ми отчасти
обосновка ___________________________________________________

6. До колко ти харесаха отделните упражнения?
6a: Театър
•

харесва ми много

•

харесва ми отчасти

•

не ми харесва

обосновка ____________________________________________________
6b: Да изпитаме учителя
•

харесва ми много

•

харесва ми отчасти

•

не ми харесва

обосновка ____________________________________________________
6c: Да победим учителя
•

харесва ми много

•

харесва ми отчасти

•

не ми харесва

обосновка ____________________________________________________
7. Как се справи със списъците за самооценка на твоята мотивация след
упражненията? Беше ли лесно или трудно да се мотивираш след това?
7a: Театър
•

лесно

•

трудно, защото __________________________________________

7b: Да изпитаме учителя
•

лесно

•

трудно, защото __________________________________________

7c: Да победим учителя
•

лесно
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•

трудно, защото __________________________________________

8. Помогнаха ли упражненията да се самомотивираш съзнателно?
•

да

•

не

9. Научи ли посредством упражненията нещо ново за себе си и за твоята
мотивация?
•

да

•

не

10. Ще използваш ли информацията от личния профил на твоята мотивация
при кандидатстване (например за място за практика)?
•

да

•

не

11. Какво най-много ти хареса в игрите? Защо?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
12. Какво не ти хареса? Защо?

13. Би ли препоръчал на други младежи да използват тези упражнения?
• да
• не
14. Как оценяваш по скалата от 1 до 5 игрите?
•

оценка 1

•

оценка 2

•

оценка 3

•

оценка 4

•

оценка 5

15. Забравихме ли още нещо важно? Има ли още нещо, което имаш да кажеш
по въпроса?
16. Следват въпроси за твоята личност
16a: Пол?
•

мъжки

•

женски

16b: На колко години си?
______ години
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16c: В кой клас си?
_____ клас
Благодарим ти за сътрудничеството!
(Източник: Ginnis, Paul: U čitelj - sam svoj mojster/ Paul Ginnis. –Ljubljana: Rokus,
2004, оригинал: Ginnis, Paul: The Teacher΄s Toolkit, Crown House Publishing Ltd,
2002)

6. Въпросник за учители по теория и практика
6.1. Позитивният училищен климат като фактор за
мотивация
Оценете собствените си качества, които влияят върху климата в класа
(легенда: при тази оценка “5” е най-висока степен, а “1” – най-ниска).
a. Учителят, който поощрява положителния учебен климат и с това
вътрешната мотивация на ученика:
познава потребностите на всеки ученик

1

2

3

4

5

се интересува за развитието на ученика

1

2

3

4

5

реагира подходящо, що се касае за правилата

1

2

3

4

5

е демократичен

1

2

3

4

5

е сърдечен

1

2

3

4

5

е позитивен, когато става дума за способности

1

2

3

4

5

има респект към всички опити на ученика

1

2

3

4

5

и границите

b. Други качества на учителя, които са свързани с климата в класа:
непринуденост

1

2

3

4

5

способността да се забавляват

1

2

3

4

5

наслаждава се на работата си

1

2

3

4

5

подчертава положителното

1

2

3

4

5

поставя твърди граници

1

2

3

4

5

дисциплинира ученика, без да го недооценява

1

2

3

4

5

окуражава ученика да поеме риск

1

2

3

4

5

не очаква перфекционизъм

1

2

3

4

5
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разбира от хумор

1

2

3

4

5

никога не се предава

1

2

3

4

5

знае да забравя и да прощава

1

2

3

4

5

знае, че учениците не са лоши, а само

1

2

3

4

5

несигурни
Всички тези качества показват внимание и грижа и са основата за добра
връзка между ученик и учител.
(източник: Tanja Rupnik Vec. Strategija vplivanja uöitelja na motivacijo učencev,
Delavnica, ZRSŠ)

6.2. Самооценка
Стратегии за повлияване на мотивацията
(легенда: 1 – не е вярно изобщо, 5 – напълно е вярно)
Знам как ме възприема немотивираният ученик.
1

2

3

4

5

Към този ученик се отнасям с топлина и го приемам.
1

2

3

4

5

Знам как възприема ученикът този учебен предмет (какво мисли за него).
1

2

3

4

5

Когато този ученик ми разказва за себсе си, аз го слушам с емпатия.
1

2

3

4

5

Запознат съм с прехвърлянето на неговото убеждение за самия себе си върху
моя предмет.
1

2

3

4

5

Зная за неговото убеждение за “природната интелигентност”.
1
Зная

кому

2
той

1

3
приписва

2

3

4

5

отговорността
4

5

4

5

за

неговия

успех/неуспех.

Дал съм ясни правила в класа.
1

2

3

Заедно с учениците съставихме списък на последиците.
1

2

3

4

5
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Окуражих ученика да си поставя специфични цели.
1

2

3

4

5

В клас създавам на ученика чувство за сигурност.
1

2

3

4

5

Ученикът има възможност в моя час да избира (темпо, съдържание).
1

2

3

4

5

Ученикът има възможността да разсъждава различно.
1
Ученикът

има
1

2

3

4

възможността
2

3

4

5
да

се

докаже

в

различни

дейности.

5

Когато представям нови съдържания, създавам между учениците когнитивни
конфликти.
1

2

3

4

5

Задавам на учениците въпроси (които развиват мисленето на по-високо ниво).
1

2

3

4

5

В учебния материал включвам интересите на (немотивираните) ученици.
1

2

3

4

5

Насочвам учебния материал към тези ученици.
1

2

3

4

5

Създавам проблемни ситуации, които карат учениците да слушат внимателно.
1

2

3

4

5

Проверявам как се чувства ученикът във връзка с това, което прави.
1

2

3

4

5

Разпознавам и уважавам чувствата на ученика.
1

2

3

4

5

Казвам на ученика какво преживявам.
1

2

3

4

5

Създавам възможност на ученика да работи съвместно с другите.
1

2

3

4

5

Използвам техники за изясняване на ценностите.
1

2

3

4

5

Осигурявам на ученика конструктивна обратна информация във връзка с
поставените цели.
1

2

3

4

5
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Когато давам обратна информация, подчертавам позитивното и
прогресивното.
1

2

3

4

5

Окуражавам учениците към системно самооценяване.
1

2

3

4

5

Постоянно обръщам внимание на това, че ученикът сам е отговорен за
собствените си резултати.
1

2

3

4

5

Критериите за оценяване с бележки са познати на учениците предварително.
1

2

3

4

5

(Източник: Tanja Rupnik Vec. Strategija vplivanja uöitelja na motivacijo učencev,
Delavnica, ZRSŠ)

6.3. Какво биха могли да изберат учениците в техните
учебни часове?
Назовете изборът, който е на разположение на вашите ученици (в ляво) и
ситуациите, при които учениците нямат свободен избор (в дясно).
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Свободен избор

Определен от учителя

Какъв друг избор биха могли да направят учениците сами?

(Източник:Tanja Rupnik Vec. Strategija vplivanja uöitelja na motivacijo učencev,
Delavnica, ZRSŠ)
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7. Обобщение да резултатите / импресум
7.1. Окончателна оценка – ученици / обучаеми
В края на въпросника за оценяване учениците и ученичките трябва да да
направят оценка на изпълнението. Един от въпросите беше дали този начин
им е помогнал на работа да осмислят собствената си мотивация. Повече от
две трети от участниците отговориха положително и по-малко от една трета
отговориха отрицателно на този въпрос. Пет процента отговориха, че не са
научили нищо ново. Половината обаче отговориха, че са получили нови
знания по темата.
На въпроса, дали биха препоръчали това на други младежи, деветдесет
процента са отговорили, че биха препоръчали такъв вид обучение на свои
връстници.
Съпровождащо оценяване, което се прави на края, позволява на учителя и на
учениците да разберат по-добре, защо определени елементи от програмата
се възприемат по-добре или по-зле.

7.2. Итревюта с учители по теория и практика
Прави се допитване и до учителите, които са участвали. Всичките три
примера са се харесали на учителите, но всички те са имали еднаква
забележка: “Ние нямаме време да провеждаме това в клас, защото трябва да
напредваме с учебния материал.”
Ясно е, че трябва да се работи още и за повишаване на социалните
компетенции на учителите. Сътрудниците, които тестваха изброените по-горе
примери, установиха, че на някои ученици и ученички им е било трудно да
проведат игрите в светлината на включването на социалните компетенции.
Подобно на въпросниците за оценка на учениците и ученичките, учителките
също бяха помолени в началото на интерюто да дадат една обща обобщена
преценка.
Тук вотът беше положителен, макар че една учителка преди началото на
изпробването беше много скептична, дали е възможно да се достигне до
младежите с този инструмент по желания начин.
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Точно тя се изказа на края много положително за вида на метода (различно от
нормалните занятия, но добре) и за съдържанието (особено самооценките).
Учителите трябваше също да изкажат мнение, дали от тяхна гледна точка
това е било твърде трудно или твърде лесно, и дали е било твърде дълго или
твърде кратко.
Според преценките на учителите нито една част на играта не е била твърде
лесна за учениците и ученичките.
Като подобрение беше предложено да се раздели класът на по-малки групи,
за да може тези задачи после да бъдат по-добре ръководени.
Обхватът и продължителността на прилагането на игрите бяха оценени от
всички учители като подходящи.
На въпроса, дали това помага на младежите да направят видими техните
социални компетенции, учителките принципно отговориха положително, но
също така и дадоха да се разбере, че не всички ученици и ученички
притежават еднакви компетенции. Тъй като от гледна точка на учителите за
много младежи е трудно да саморефлектират, те обърнаха внимание на това,
че упражненията трябва да бъдат съпроводени с добро упътване в началото и
че това трябва да бъде поставено в силна връзка с подаването на документи
за кандидатстване за работа на учениците. Една от учителките подчерта, че
театърът е особено подходящ, за да се направят видими собствените
социални компетенции.
Всички учителки смятат този начин на преподаване за смислено допълнение
на собствените занятия, който много добре се интегрира в подготовката за
кандидатстване. Също така всички учители признават, че те ще използват
тези примери в своите занятия.
Като цяло може да се установи, че учителите, които взеха участие в
изпробването на игрите, дадоха една предимно положителна оценка. С малки
промени те могат да си представят много добре включването им в нормалните
занятия

(предимно

също

и

като

дни

за

проекти).
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