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Раздел 1:

Анализ на 

обучителни 

ситуации при 

децата
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Цели на раздел 1

✓ Да се приложи наученото дотук, за да се анализират 
учебните ситуации.

✓ Да се научат участниците да анализират ситуациите от 
гледна точка и на учителя, и на учениците.

✓ Да се упражняват да насочват вниманието си върху 
ситуациите, а не върху характеристиките на ученика.
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Казус „Агнето и вълкът“
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Ситуационната осведоменост при 

децата

Въпрос: Колко ще струва да се изпрати писмо от 120 грама?

Децата получават следната таблица:

Разглеждането на проблема в час по математика и социални науки дава 
различни резултати – какви и защо?
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Писма

Вътрешна поща

Стандартни писма (и картички)

Максимален грамаж Сума в лева

20 2.10

100 4.00

250 7.50

500 11.50

1000 14.50
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Използване на модела на теорията на 

дейността
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Разрешаване
на проблеми от
реалния живот

Стратегии за ежедневието

Ученици

Урок по социални науки

Списък с 
цени



Умението за отлагане на удовлетворението 

въпрос на „самоконтрол“ ли е?

Децата са пословично неспособни да 
отлагат удовлетворението си за по-
късно, когато ще получат по-голяма 
награда, а за някои деца да изчакат е 
изключително трудно.

Индивидуалните разлики в
способността за чакане се приписват 
на самоконтрола, отчасти защото 
според проучванията тези, които 
умеят за изчакват, имат по-голям 
успех по-късно в живота. 
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Две експериментални групи: 

надеждна и ненадеждна среда

Провеждащата теста 
се връща с обещаните 
моливи.
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Провеждащата теста 
се връща и казва, че 
е сгрешила, няма 
други моливи.



Резултати и заключение

Децата в надеждната група изчакват средно 12 минути преди 
да изядат бонбоните маршмелоу. За сравнение – в групата, 
изложена на ненадеждно поведение, децата изчакват 4 
минути.

Поведението на изчакване в теста „Маршмелоу“ е повлияно
от опита на децата от преди експеримента.

Липсата на надеждност у взаимодействащия партньор е 
свързана с компетентността за самоконтрол.

Какви изводи можете да си направите от експеримента?

От какво имат нужда импулсивните деца като Тобиас?
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Раздел 2: 

Разработване 

на ефективни 

цели

21



Цели на раздел 2

• Да се приложи основания на жизнения цикъл подход 
при полагане на целите.

• Да се развие капацитет за разработване на ефективни 
краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели.

• Да се използват формулираните цели или намерения, 
за да се дава полезна обратна връзка.
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Конфликтни цели:

случаят с Марта Пейн
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Раздел 3: 

Адаптиране на 

ситуациите към 

изискванията 

на ученика
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Цели на раздел 3

• Да се научат участниците да свързват целите с учебните 
ситуации.

• Да се представят начини, по които да се подобри 
участието в класната стая.

• Да се приложи наученото дотук за разработване на 
персонализирани учебни планове.
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Структура

Учителят дава ясни указания, дава предварителен преглед на предстоящата 
лекция или задача, комуникира очакванията си спрямо представянето на 
учниците, комуникира стандарта за високи постижения, установява 
правилата в класната стая, прилага последствията последователно и 
условно; дава обратна връзка на учениците.

• Структурата се отнася до количеството и яснотата на информацията, за 
очакванията и начините за постигане на желаните образователни 
резултати.

• Силни насоки, ясни процедури и ясни цели.

• Ясни, разбираеми, изрични и подробни инструкции.

• "Структурирани разговори", които помагат да се ръководят процесите на 
мислене и учене.
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Структура (комуникация)

• Обратната връзка е фокусирана върху изграждането на умения, 
инструктивна е (напр. помага да се направят нещата по-добре 
следващия път) и е информативна (например важна е за 
подобряване на ефективността следващия път).

Помогнете на децата да разработят вътрешни стратегии, за да 
направляват себе си и своето обучение.

Помогнете на децата да разработят стратегии за "очакване" 
("Първи стъпки"), "Участие" и "Размисъл", които са ключовите 
елементи на цикъла за решаване на проблеми.



Подкрепяне на автономията

Учителят дава възможност на учениците да изберат какво да правят, 
обосновава учебните дейности, не използва език, който има за цел да 
принуждава или контролира, насърчава въпроси и коментари, питат за 
предложения, насърчава ученически инициативи и активното участие.

• Фасилитира личната автономност, като взима предвид перспективата 
на учениците: разпознава и подкрепя нуждите, интересите и 
предпочитанията на учениците.

• Създаване на възможности, при които учениците могат да поемат 
инициативата.

• Подхранва вътрешните мотивационни ресурси.

• Разчита на неконтролиращия информиращ език: дава право на избор, 
обяснява различните възможности, дава обяснителни разсъждения за 
зададените задачи.
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Подкрепяне на автономията 

(комуникация)

• Признайте перспективите и чувствата на учениците.

• Изграждате комфротно пространство където учениците да 
могат да споделят своите интереси, предпочитания, лични 
цели, своя избор и решения, и където да получат усещане за 
предизвикателство и любопитство .

Помогнете на децата да развият способността да предвиждат 
своите собствени цели.

Помогнете на децата да развият интерес и чувство за 
самооценка.
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Включване

Учителят се грижи за това как учениците правят проектите си, обръща се 
към учениците по име, обича да прекарва време с учениците си, разговаря с 
учениците си в началото или в края на деня, предлага помощ при 
проблеми, дава ресурси на учениците.

• Вярванията, ориентирани към учениците, засягат тяхната самооценка.

• Осигурете съпричастност и топлина към учениците.

• Насърчете ги.

• Адаптирайте се към техните нужди.

• Бъдете искрени към тях.

Помогнете на децата да развият чувство за самооценка и себепризнание.

Помогнете на децата да развият уважение към другите и техните нужди.
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Раздел 4: 

Разработване 

на практики в 

подкрепа на 

всички ученици
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Цели на раздел 4

• Да се разработят стратегии от участниците за 
реализиране в училище.

• Да се разработят инструменти и методи, които 
участниците да използват в училище.

• Да се разработят стратегии за реализиране на 
приобщаващо образование.
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