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I.

Мотивация – същност, начини за установяване и стратегии за
повишаване на мотивацията.

Мотивацията е движещата сила към постигането на определени цели. Тя стимулира
индивида в усилията му към постигане на желаните цели, като най-често това са
успехи. За да постигнем определен резултат освен висока мотивация се изискват и
ежедневни целенасочени дейности. От гледна точка на ученето, мотивацията е един
от най-критичните му компоненти. Много е трудно тя да бъде измерена и поради
тази причина е един от най-сериозните проблеми в образованието. Учителите
започват да си задават въпроси като: какво кара даден ученик да желае да учи и
оттам да търси различни начини и методи, с които да постигне желания ефект.
Влагането на усилия в ученето зависи от много фактори, като личността и
способностите на ученика, характеристиките на определени учебни задачи, стимули
за учене, средата и не на последно място поведението на учителя.
Според Роберт Славин, всички ученици са мотивирани – едни да формират социални
взаимоотношения или да гледат телевизия, други да учат. „Работата на педагога е не
да засилва мотивацията като такава, а да открие, да събужда и да поддържа
мотивацията на учениците да учат и да се ангажират в дейности, които водят до
учене” [1]. Според психолозите мотивацията е вътрешен процес или казано по друг
начин – онова, което не ни оставя на мира и определя къде се опитваме да отидем.
Мотивацията е важна не само, за да бъдат накарани учениците да участват в учебния
процес. От нея зависи и колко и какво ще научат те от информацията, която им се
представя. Мотивираните ученици съхраняват по-голям обем информация. Затова е
много важно учителите да поддържат мотивацията на учениците. Това може да се
направи по много начини, зависещи от конкретна ситуация или група ученици.
От изключително значение е на учениците да бъде давана мотивираща обратна
връзка. Те не трябва да бъдат оставени да не полагат усилия върху дадени задачи,
мислейки си, че тъй като не са успели преди това върху подобен тип задачи, няма да
го направят никога. Много лошо влияе върху тях и мисълта им, че ще се провалят в
дадена дейност. Учителите трябва да казват и показват на своите ученици, че знаят,
че всички могат да учат и по този начин да им помогнат да разберат, че успехът
зависи от собствените им усилия, че няма как да не постигнат успех, ако вложат
всичко, на което са способни.
Учителите трябва да се стремят да подпомагат учениците, за да не се чувстват
безпомощни. Ето и някои начини за това: да акцентират върху положителното, като
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използват силните страни на учениците; да елиминират отрицателното; да създават
предизвикателства, в които учениците използват собствените си знания и умения.
Има изследвания върху очакванията на учителите за техните ученици и те
установяват, че до известна степен учениците живеят според очакванията на своите
учители. Доказано е, че учениците на учители, които имат високи очаквания към
тях, постигат по-високи резултати.
Ученето, обаче, изисква много работа. Това ясно личи и в отговора, който
древногръцкия математик Евклид дава на въпроса дали има някакви кратки пътища,
които царят може да използва, за да научи геометрията, тъй като е много зает човек.
Ето го и отговора: „Съжалявам – отвърнал Евклид, – но към геометрията няма
царски път” [1].
Обучението в училище трябва да засилва мотивацията на учениците във възможно
най-голяма степен. За целта учителите трябва да успеят да привлекат вниманието
им. А това може да стане с преподаване на материала по интересен и разчупен
начин, засилващ тяхното любопитство и стремеж към изпълняване на поставените
задачи.
Има много и различни начини и методи, които учителите да използват, за да засилят
интереса на учениците. Освен самото протичане на учебния час, важно за тяхната
мотивация е и това те да знаят какво точно се изисква от тях, по какъв начин ще
бъдат оценявани и до какво ще доведе успеха или неуспеха им. Много е важна и
ясната обратна връзка. Значението на този термин е – информация за резултатите от
нечии усилия. Обратната връзка е двустранна, защото чрез нея учениците получават
информация как са се представили, а от друга страна са резултатите, с които
учителите оценяват своето преподаване. За да бъде ефективен фактор, обаче, тя
трябва да е ясна и конкретна и да се дава непосредствено след изпълнението на
задачите. За всички ученици това е много важно. Всяка обратна връзка има две роли
– информативна и мотивираща. Информативната служи на учениците да видят какво
са направили правилно или неправилно и да могат да се поправят, а мотивиращата се
изразява с похвала за добро представяне или насърчаване за постигане на по-добър
резултат при следващата задача. От важно значение е обратната връзка да се дава
често. По този начин учениците ще поддържат усилията си и ще се чувстват поудовлетворени, когато виждат, че те дават положителен резултат. Похвалата е
средство, което се използва, за да се подкрепя нещо подходящо, както и за даване на
обратна връзка на учениците, че се справят. Добре е в класове, в които има много
ученици с ниски постижения, похвалите да се използват често. И то не е важно
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колко похвали се правят, а начинът, по който се правят. Има и доказателства за това,
че учениците могат да се научат да се хвалят сами, а това пък от своя страна
повишава успехите им.
Друг начин за стимулиране на даден ученик е да се признае неговия прогрес в
сравнение с негово минало представяне.
Сега ще разгледаме стратегии за повишаване на мотивацията за учене, представени с
два модела.
ARCS – Модел Келер. Според този модел стратегията за мотивиране на обучението
включва четири съществени компонента: внимание, приложимост, увереност и
подкрепа. Към вниманието се включват методи и техники, които събуждат и
поддържат интерес и любопитство в учениците. Към приложимостта се отнасят
методи и техники за стимулиране на нуждите и интересите на учениците. За да
бъдат сигурни и уверени в себе си учениците, учителите трябва да се погрижат да
развият у тях положително очакване за успех. Изключително важна в този модел е
компонентата подкрепа, според която всяко усилие трябва да бъде стимулирано.
Модел на Жерард Гроу. Тук се прави връзка между мотивацията за учене и
знанията и уменията, които обучаемият придобива. В този модел има четири нива,
като на всяко съответства определен стил на водене на обучението. В първо ниво
учениците са напълно зависими и не знаят нищо от това, което ще учат. Главната
авторитетна роля изпълнява обучаващият. Във второ ниво учениците вече имат
интерес и ролята на учителя е да бъде мотиватор. В трето ниво обучаемите са
въвлечени, имат интерес и желание да учат още и още. Ролята на учителя тук е да
бъде фасилитатор. Целта му е да се уверява, че учениците усвояват това, което е
необходимо и заедно с това се учат как да учат. И в последното четвърто ниво вече
учениците са самостоятелни. Сами си поставят цели и откриват необходимите им
източници. Ролята на учителя е да бъде консултант. Крайната цел на това ниво е
ученикът да достигне високо ниво на практикуване на определено умение.
Познаването на тези модели би помогнало на учителя да избере подходящ подход за
работа в час, да изгради правилна стратегия и обосновано да организира работата в
клас.
II.

Методи на педагогическото изследване.
1. Наблюдение. Наблюдението е широко разпространен метод за изследване и
диагностика в науката. Използва се когато изследователят има за цел да
получи информация за това как протича самия процес, който изследва и
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иска да анализира. Наблюдението може да бъде проведено като се изработи
система от специфични критерии и показатели, които ще се наблюдават.
„Наблюдението

като

метод

на

научни

изследвания

представлява

целенасочен, планиран и добре организиран процес на получаване на
информация за реално съществуващи и протичащи във времето и
пространството явления, процеси и резултати със социален характер” [2].
Данните, които се получават в резултат от този процес се използват за
описание,

обяснение

и

прогнозиране.

По

отношение на

видовете

наблюдение, няма пълно единство сред авторите. Най-общо могат да се
разграничат по следния начин: самонаблюдение и външно (чуждо)
наблюдение; всекидневно и научно; епизодично, частично и цялостно;
пряко, непосредствено и косвено; единично и групово; структурирано и
неструктурирано; наблюдение в естествени и изкуствени лабораторни
условия; активно, участващо и пасивно; открито и скрито; описателно и
регистриращо; краткотрайно и продължително.
Да разгледаме по-подробно тези от тях, които ще бъдат използвани в
дипломното изследване.
 Самонаблюдение. Нарича се още интроспекция. Този вид наблюдение
служи за възприемане на собствените усещания и преживявания. Чрез
него се регистрират различните действия и прояви, които се
наблюдават. Важен елемент на оценка на собствената личност и
предпоставка за възприемане и разбиране на другите.
 Научно

наблюдение.

Провежда

се

с

определена

цел,

като

предварително се планира, подготвя, организира и провежда.
 Пряко

наблюдение.

Наблюдателят

открито

следи

определени

фактори, които си е поставил за цел, записва ги и има пряк контакт с
наблюдаваните лица.
Да разгледаме и основните етапи при подготовка и провеждане на
наблюдение:


Определяне на мястото и ролята на наблюдението като метод в
системата от изследователски методи.



Разработване на теоретичен модел на явлението, процеса, случая,
които ще се наблюдават.
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Определяне на основните характеристики, параметри, които ще се
наблюдават.



Определяне на основните характеристики, които ще се наблюдават в
конкретното изследване, при конкретния случай.



Разработване и частично апробиране на протокол, в който ще се
отразят резултатите от наблюдението, преработване и оформяне на
окончателния вариант.



Провеждане на наблюдението.



Количествен и качествен анализ на данните от наблюдението.

2. Интервю. Методът интервю намира широко приложение в различни
ситуации за различни цели. В областта на педагогиката се разглежда като
форма на разговор с диагностична цел. За разлика от други методи тук се
предоставя възможност за продължителен контакт между двете страни.
Интервюто осъществява комуникационен процес между един интервюиращ
и едно или повече лица, които отговарят на определени въпроси. От френски
„entrevoir”, интервю означава уговорена среща. Всъщност интервюто е
кратък разговор под формата на въпроси и отговори, като въпросите се
изработват предварително. След това интервюиращият затвърждава или
отхвърля своите съждения и оценки по дадения проблем. В едно
педагогическо изследване интервюто изпълнява следните цели и задачи:
решаване на трудна педагогическа ситуация, където е необходима
допълнителна информация от участващите по някакъв начин в нея лица.
3. Анкета. Това е друг широко използван метод в педагогическите
изследвания. Анкетата представлява система от въпроси и отговори, които
се дават на лицата, които се изследват, за да изразят своето мнение и
отношение. Процесът се нарича анкетиране, има научна цел и следва строго
определена методика. В. Фридрих разглежда анкетирането като процес на
комуникация, в който участват следните променливи: лицето, което
ръководи анкетата; лицата, които се анкетират; информацията, която се
получава в резултат на получените отговори; ситуацията, в която се
провежда анкетата.
В дипломното изследване е използвана частично стандартизирана анкета.
Това е вид анкета, при която въпросите и последователността им са зададени
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предварително, но се изисква на някои от тях, анкетирания сам да
конструира своя отговор.
Успехът на една анкета зависи от това колко сполучлива е анкетната карта.
Преди обаче да се пристъпи към разработването на такава, изследователят
трябва да бъде наясно какво ще изследва с нея.

III.

Българското образование, обучението по математика в 7 клас и
съпътстващите го проблеми.

В българското образование съществуват множество проблеми. Всеки крие някаква
важност в себе си и затова трудно биха били класифицирани. Например:
 Недостиг на учители
 Не добре структурирани учебни програми
 Обемисти учебници със сложна терминология
 Скучно представяне на учебния материал
 Липса на мотивация в учители и ученици
Живеем във време, в което светът е завладян от технологиите и непрекъснато се
измислят нови неща в областта на всички сфери. Логично би било и образованието
малко по-малко да се насочи към усъвършенстване в тази посока. Предвид, средната
възраст на учителите в България, е много трудно това да се случи. Някои учители са
готови на предизвикателства и поемат риска да бъдат „в крак с модата”, но повечето
предпочитат и се доверяват напълно на маркера и бялата дъска. Това обаче с всеки
изминал ден става все по-скучно за учениците, губи се лесно техният интерес, а от
там започват и трудностите, защото пропуските се трупат малко по-малко, а предвид
спираловидния подход в училищния курс по математика, се оказва, че всяко едно
знание, което не е усвоено в правилния момент, е трудно то да бъде наваксано след
това. Изводът е, че трябва много сериозно да се помисли върху този въпрос. В
крайна сметка, училището е мястото, където се учим да бъдем мислещи, знаещи и
можещи личности. И точно там е мястото, където трябва да се чувстваме
ползотворни, дейни и най-вече да виждаме смисъла от образованието. Учениците
трябва да могат да видят къде в живота ще им бъде приложимо конкретно действие,
а не да ходят на училище по задължение и да се чудят това защо им е, какъв е
смисълът от него и трябва ли да им се губи времето с неща, които само ги
затормозяват.
И нещата стават още по-сериозни в момента, в който споменем предмета
математика. Учениците имат по-специално мнение за тази учебна дисциплина.
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Много малко биха казали, че обичат математиката. В тях се създава усещане, че този
предмет е труден и те не могат да се справят с него. Основният проблем е, че всичко
това се формира още в началния етап на обучение и затова много малко ученици се
чувстват добри и сигурни в знанията си по този предмет.
Конкретно в учебната програма по математика за 7 клас е заложено много по обем
учебно съдържание, а часовете за упражнение са малко, за да бъде добре отработено
всяко едно знание. Тази учебна програма се реализира в рамките на 136 учебни часа
годишно (34 учебни седмици по 4 часа седмично). Това е важен клас за учениците,
защото в края на 7 клас те се явяват на Национално външно оценяване. Затова е
необходимо всеки учител да успее да мотивира своите ученици да учат, да знаят и
могат. А тук идва и въпросът: как? Всеки трябва да може да намери правилния
подход, така че да заинтригува учениците си. И тук по-същественото е, че не е
достатъчно само да им е интересно. Знанията трябва да бъдат трайно усвоени.
Освен обемна, учебната програма е и разнообразна. Ето и темите, които се
разглеждат:
 Цели изрази (тъждествени изрази, тъждество, общ множител)
 Основни геометрични фигури (среда на отсечка, симетрала на отсечка,
ъглополовяща на ъгъл, медиана в триъгълник, ъглополовяща в триъгълник,
изправен ъгъл, съседни ъгли, противоположни ъгли, кръстни ъгли, съответни
ъгли, прилежащи ъгли, външен ъгъл на триъгълник)
 Уравнение (числово

равенство,

вярно

числово равенство,

уравнение,

неизвестно, параметър, линейно уравнение, корен на уравнение, решаване на
уравнение, модулно уравнение, еквивалентни уравнения)
 Еднакви триъгълници (еднакви триъгълници, съответни елементи)
 Неравенства (числово неравенство, линейно неравенство с едно неизвестно,
решение на неравенство, числов интервал, отворен интервал, затворен
интервал,

строго

неравенство,

нестрого

неравенство,

еквивалентни

неравенства)
 Успоредник, трапец (срещулежащи ъгли в четириъгълник, прилежащи ъгли в
четириъгълник, равнобедрен трапец)
Учебната програма може да бъде променена, но може и да си остане същата. Поважният въпрос е как работи учителят. Защото знанията и уменията на учениците по
даден предмет зависят не само от тях, но и от мотивацията на учителя да бъде
ползотворен, да знае, че си е свършил добре работата. Това проличава най-добре от
резултатите на неговите ученици.
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В дипломното изследване е направено сравнение между раздел Уравнение и раздел
Неравенства. Направена е съпоставка между контролни в края на двата раздела. За
уроците от раздел Уравнение не са използвани никакви интерактивни и
нетрадиционни за обучението методи. За няколко урока от раздел Неравенства е
предложен нов начин на изнасяне на учебния материал и провеждане на учебния час
с помощта на специализиран образователен софтуер. Целта е да се проследи:
 Има ли разлика в провеждането на учебните часове?
 Променя ли се нагласата на учениците, когато часовете се провеждат по
различен начин близък до техния свят?
 Има ли промяна в работата на учениците?
 Появява ли се в тях състезателния дух да се справят бързо за възможно найкратко време с поставената задача?
По време на експеримента се използват софтуер HiTeach и таблет за всеки двама
ученици с инсталирано приложение HiLearning. Този софтуер е с определени права,
за които училището има лиценз. В рамките на часа учителят придобива пълна
представа за работата на всеки, но по-полезното е, че всички виждат работата на
съучениците си и обсъждат допуснатите грешки. Това е чудесен и може би
мотивиращ за учениците начин за провеждане на учебните часове. Изисква се обаче
много допълнителна подготовка от страна на учителя – изготвяне на презентации,
обучителни видеа, съставяне на задачи и тестове. Учителите трябва да работят все
повече, използвайки различни методи, за да могат техните ученици да бъдат помотивирани да постигат високи резултати.
Има ли недостатъци, които бихме могли да констатираме, ако все повече часове
започнат да се провеждат с помощта на съвременни устройства и технологии? Ако
учениците не пишат определения, теореми и техните доказателства в тетрадките си,
губи ли се традиционното, това, което е било винаги? Може ли и струва ли си да
бъде направен такъв преход? Математиката е важен предмет и не бива да бъде
пренебрегвана. Учебници ще има винаги и учениците могат да четат и учат теорията
от тях. И ако това би довело до нещо положително, до по-голяма успеваемост и найвече до по-голямо желание и мотивация за работа, всяко усилие би си струвало,
стига да бъде постигнат желаният резултат.
IV.

Формулиране на изследователска теза.
1. Проблем, формулировка, мотивация и обосновка на темата.
Както казахме вече учебната програма по математика за 7 клас е
изключително обемна и някои понятия са трудни за усвояване от учениците.
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Много е важно точно тук да се обърне внимание на това какви инструменти
използва учителя, за да реализира заложените в учебната програма цели и как
прави оценка на работата си. Готов ли е българският учител на
предизвикателството да използва нови технологии за иновативно преподаване
на учебния материал и как може да се създаде друг тип учебна ситуация, в
която същата теория и същите задачи да бъдат представени по различен
начин. Всеки учител трябва да си отговори на въпроса: предоставят ли
ефективно усвояване на материала новите технологии или класическите си
остават достатъчни. Може ли да се направи и каква е връзката между
класическото и новото. Всеки, който е готов да предприеме и търси нови
начини на преподаване да е наясно с риска. Той трябва да бъде напълно
осъзнат и премерен. В крайна сметка най-важното е учебните цели да са в
синхрон с мотивацията на учителите и те да имат възможността да ги
постигат успешно в най-голяма степен.
2. Област на проблема.
Липсата на мотивация сред учениците е много сериозен проблем в днешно
време. Те учат нещата без да ги разбират, приемат написаното в учебниците
като нещо, което трябва да запаметят. Рядко се стимулира креативност и
оригиналност. Учениците не виждат смисъл от повечето неща, на които се
обучават. Тук ролята на учителя е най-значителна. Той трябва да направи
така, че да създава у учениците нуждата да знаят и могат и да провокира
желанието им за още знания. Едва тогава ефективността от обучението би
била по-трайна. Учителите са тези, които трябва да мотивират децата и да
им помагат да развиват силните си страни и най-доброто, на което са
способни.
3. Реални нерешени проблеми.
Пренебрегването на стимула за учене се превръща в сериозен проблем, на
който учителите всекидневно търсят възможности за разрешаване. Когато
липсва мотивация ученикът спира да учи качествено и развива негативно
отношение към ученето. Интересът на учениците трябва да бъде
стимулиран. Ученикът трябва да усеща удовлетворение от работата си. Един
от начините, по който това може би ще бъде постигнато е да се използват
съвременни начини на комуникация с учениците, доближаващи се до техния
свят. По-важното е, обаче, учениците да разберат нуждата от изучаването на
предмета математика.
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4. Конкретен проблем, който ще бъде изследван.
Ефективността на нетрадиционни методи за обучение.
5. Необходимост от разработване на този проблем.
Защо е необходимо и нужно да бъдат използвани такива методи в училище?


Обществено-политическа гледна точка: място на този проблем за
решаване на актуални проблеми в обучението по математика в
страната – обемно учебно съдържание, малко часове за упражнение,
обемни уроци със сложна терминология, остарели учебници и учебни
програми, застаряващи учители, нежелаещи промяна.



Научно-теоретична:

този проблем е съществувал винаги в някаква

степен. В миналото обаче не е бил толкова сериозен. В днешно време,
с всяка изминала учебна година положението става все по-отчайващо и
може би ще продължи развитието на този проблем и в перспектива.


Практическа необходимост: отражението върху реалната учебновъзпитателна дейност не е добро. Трябва да се мисли как да бъдат
подпомогнати учителите, за да се престрашат да навлязат в света на
новото, да поемат риска и да видят дали ще има някаква пълноценна
промяна в учебния процес и постигнатите от учениците резултати.

V.

Определяне на цел и задачи на дипломното изследване:
1. Цел. Диагностично изследване ефективността на иновативни методи за
преподаване в училищния курс по математика в 7 клас.
2. Задачи:
o Задача 1: разработване на технологичен модел (предложение) за
провеждане на учебен час, частично апробиран в моята практика.
o Задача 2: анализиране на получените данни.
3. Хипотеза. Ако учителите поемат премерено риска да използват и изработват
нови иновативни и близки до съзнанието на учениците методи, с които да
им представят учебния материал, тогава може да се очаква да има
положителна промяна в нагласата на учениците към предмета математика.
Ако хипотезата се потвърди, тогава може да се очаква и да се повиши
интереса на учениците към този предмет и респективно да получават повисоки резултати на НВО.
4. Основни понятия, с които е свързано дипломното изследване – отношение
към премета; участие в час; домашна и самостоятелна работа; наблюдение
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на работата в традиционна и нетрадиционна обстановка и тяхната
съпоставка.
5. Параметри на изследването:
 Обект – ученици в 7 клас.
 Предмет на изследване – мотивацията на учениците в този клас за
изучаване на предмета математика.
 Обхват – един 7 клас.
 Критерии и показатели на изследването – какви са учебните постижения
на учениците (знания и умения).
 Отношението на учениците – интерес, мотивация и позиция към ученето,
училището и към себе си.
 Определяне на методите, които се използват в изследването –
наблюдение, експеримент, интервю, анкета.
 Разработване на всеки метод поотделно – материали, необходими за
реализирането на отделните методи (протокол на наблюдението,
презентации, учебен видеоклип, въпроси за интервю, въпросник за
ученика, анкетна карта).
VI.

Място, организация, подготовка и провеждане на изследването.

Изследването е проведено в един 7 клас на средно училище за преподаване на чужди
езици. Класът се състои от 21 ученици – 6 момичета и 15 момчета. За тях
математиката не е профилиращ предмет. Учат четири часа задължителна подготовка
и един час ЗИП. Няма ученици със специални образователни потребности,
нуждаещи се от по-задълбочено внимание и грижи. Това е един стандартен клас в
стандартно училище. Може да се предположи, че резултатите, които ще бъдат
получени ще са същите в произволен клас в друго стандартно училище.
За провеждане на изследването са изработени следните материали:
 Две презентации за двата часа, в които ще се работи с интерактивни методи.
 Протокол за наблюдение, в който са включени отделни моменти, които се
наблюдават по време на тези два учебни часа.
 Въпросник, съдържащ 8 въпроса. На въпросите учениците отговарят с цифра
от 1 до 6 и също така имат да напишат по кои учебни предмети се чувстват
най-подготвени и кой е любимият им учебен предмет. Въпросникът има за цел
да измери до каква степен учениците са мотивирани да учат.
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 Анкета за родителите, съдържаща 10 въпроса – 8 с избираем отговор и два, в
които те да изразят своето лично мнение и отношение. Ролята на анкетата е да
провери до колко са близки децата и родителите и как те оценяват
мотивацията на децата си да учат.
 Интервю, което се състои от 8 въпроса и е проведено с колеги учители. Целта
на този метод е да установи как работят учителите, до каква степен са
мотивирани, какви методи използват в практиката си и как се опитват да
събудят интереса на учениците по време на своите часове.
Обстановката в училището беше прекрасна. Учениците участваха в експеримента с
любопитство и интерес. По време на тези два учебни часа ние използвахме софтуер
за работа с таблети. Работата се осъществяваше като всяка група от двама ученици
имаше по един таблет. Там те получаваха задачите, които имаха за изпълнение по
време на часовете, решаваха ги и изпращаха отговорите си на мен. Аз ги
визуализирах на дъската и целият клас можеше да види кой как се е справил с
конкретна задача. Учениците работиха и часовете минаха много добре. След това
ентусиазирано попълниха и въпросника. Родителите се отзоваха и участваха в
изследването, като попълниха предназначената за тях анкета. Много колеги се
съгласиха да отговорят на въпросите и да се включат в правеното проучване. Като
цяло имаше разбиране от всички страни и изследването протече по план без никакви
затруднения.
VII.

Резултати и анализи.

1. Анализ на наблюдение.
Да разгледаме протокола за наблюдение, даващ информация за двата часа,
проведени с интерактивни методи.
Тема: Представяне решенията на линейно неравенство с интервали и графика
Проблем на наблюдението: Мотивирани ли са учениците да учат
Клас: 7
Отново има ученици, които не работят. Но
за разлика от предишни часове са само
Готовност за самостоятелна работа

двама.

Всички

останали

решават

поставените им задачи. Има ученици, при
които за пръв път се наблюдава, че правят
нещата с желание и интерес.
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Активността на учениците е по-голяма в
сравнение
Активност на учениците

с

друг

път.

Различното

провеждане на часа предизвика стимул в
учениците да решават и да докажат пред
себе си и пред съучениците си, че могат да
се справят с учебния материал.

Внимание на учениците

Вниманието на учениците е на 100%
насочено към случващото се в учебния час.
В урока използвам няколко начина, с които
се опитвам да създам у учениците трайни
знания:
 Няколко

преговорни

задачи

(от

предходни уроци), които е нужно да
бъдат актуализирани, за да може да се
премине успешно напред към новия
урок. Тези задачи са разработени под
формата на тест в интернет с помощта
на

приложението

learningapps.org.

Задачите в теста са 6. При верен отговор
на всеки въпрос, резултатът от теста е
Създадени възможности учениците да

100%.

Целта

на

този

тест

беше

затвърдят и оптимизират знанията си

представен на учениците по следния
начин: да бъде постигнат възможно наймаксимален резултат, като обаче на
всеки въпрос ще трябва да отговаря
различен ученик, избран на произволен
принцип.

Ако

избраният

ученик

отговори правилно, той ще допринесе за
добрия резултат на целия клас. Тук
наблюдавах как ще се отрази този факт
върху нагласата и начина, по който
подхожда към проблема конкретния
ученик.

Само

един

от

избраните

шестима ученици даде грешен отговор.
Първоначално учениците реагираха по15

остро, но впоследствие осъзнаха, че
поведението им не е правилно. Нещо
повече, положително от този момент
нататък

се

наблюдаваше

съсредоточеност

и

по-голяма

отговорност

на

учениците.
 Видеоклип, който представя новото
учебно

съдържание.

Учениците

наблюдаваха клипа. Вниманието на
всички беше насочено към тази дейност
и нямаше такива, които се занимаваха с
други неща. След това последваха
задачи, които имаха за цел да проверят
до колко са вникнали и разбрали
същността на начините за представяне
на решенията на линейно неравенство.
 Използвайки

приложението

HiTeachLearning изпращах задачи на
таблетите

на група от по двама

ученици. Те ги получаваха, решаваха ги
в тетрадките, за което им се отчиташе
време,

след

което

изпращаха

от

таблетите само крайните си отговори. А
аз ги визуализирах на дъската. Това,
което мога да отбележа тук много
съществено е, че учениците работиха в
тетрадките си. Наблюдавах, че всички
пишеха. Установих, че не всички се
справят успешно, което за мен не е
учудващо,

защото

има

много

съществени пропуски в знанията по
математика в този клас. Важното за мен
тук беше да видя, че всички работят и
решават, макар и не на всички да са
верни решенията. Това е напредък,
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който най-вероятно ще бъде съществен
за по-активно

участие и

по-добро

представяне на учениците в часовете.
 Домашна работа, която всички ученици
трябва задължително да предадат на
следващия ден.
На базата на наблюдението приблизително
50% от класа разбра урока. Това, което
затрудни останалата част от учениците е:
незнание
Учениците разбират учебния
материал

на

умножение

формулите
и

изобразяване

проблем
на

за
с

съкратено
графичното

решенията

–

кога

решенията са наляво и кога надясно от
дадено число, както и с интервала – кога е
отворен и кога полузатворен. Също така,
когато

един

ученик

изобрази

грешно

решенията върху числовата ос, той записва
и грешен интервал.
Със задаването на конкретни пояснителни
въпроси по дадена задача се опитвам да
създам умение в учениците да могат да
Развитие на умение за аргументация у
учениците

обясняват по най-добрия начин защо са
решили задачата така и да могат да се
аргументират на базата на това какви
свойства и твърдения използват. Много им
е трудно да казват цели и пълни изречения
и да изказват точно и пълно свойства и
теореми.
Положително се наблюдава появата на
състезателен дух в учениците. Всички

Създаване на състезателен дух и

нямаха търпение да решат задачата и да

колективизъм

изпратят отговора си, макар и някои от тях
да изпитват съмнение, че са я решили
правилно.

Дори

това

някак

си

ги

мотивираше и те се опитваха да научат
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неща, които до този момент не са знаели.
Естествено,

нещата

не

се

случват

мигновено, но това е една предпоставка,
която ми дава основанието да твърдя, че
колкото

по-интересен,

забавен

и

разнообразен е един учебен час, толкова
повече учениците са ентусиазирани и се
стремят към това да учат и да се доказват.
Учениците изпращат отговорите си и
благодарение
възможност

на
да

програмата,
коментираме

имаме
работата,

както на няколко избрани ученици, така и
на всички. По този начин веднага може да
се види къде е сбъркал даден ученик и на
Получаване на бърза и точна
преценка за пропуските на учениците.
Възможност за реакция

момента да разбере и осмисли грешката си.
Така няма да я допуска повече. Това е една
прекрасна възможност, която използваният
софтуер предоставя. Тя се оценява не само
от мен като учител, който може да
коментира и заедно с учениците да обсъди
отговорите на много от тях и да види има
ли проблем и къде е той, но и от учениците,
защото всеки от тях е доволен, когато
възможно най-бързо разбере нещо, което е
сбъркал и не е направил така както трябва.
Дала съм на учениците домашна работа,
която трябва да ми бъде предадена за
проверка.

На

следващия

ден

петима

ученици не си бяха написали домашната
Поставяне на домашна работа

работа, което е добре, защото това показва,
че

останалите

са

се

занимавали

със

задачите. При изпълнението на други
домашни

работи,

в

повечето

случаи,

половината клас е без домашно. В този
случай броят на учениците без домашна
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работа до известна степен доказва факта, че
урока е предизвикал интерес у тях и те са
се постарали да си напишат и домашната
работа.
На наблюдавания урок, аз поставям оценка
„Добър”. Аргументирам се със следните
факти:
 Заинтересованост от учениците
 С течение на часа започване на работа
от всички
 Технически проблем – тук ще отчета
един сериозен проблем: на учениците им
беше трудно да съберат решенията и на
трите задачи на един слайд, при което,
като

започнахме

да

коментираме

задачите, забелязах, че никъде нямаше
изписани и трите решения. Това показва,
че не за всеки учебен материал е
„Оценка” на наблюдавания урок

подходящо да се използват подобни
методи, защото по един или друг начин
създават

технически

учениците.

затруднения

Вероятно

за

у

графични

компоненти би било много подходящо и
ценно. По отношение на използването на
другите

възможности

на

системата

нямаше проблем. При задачите, свързани
с

избирането

на

една

от

няколко

възможности и ограждането на верен
отговор, беше много интересно и за
учениците, защото всички виждаха кой и
къде е сбъркал.
 За достигане на оценка „Отличен” се
очаква всички ученици да работят и
всички технически пропуски да бъдат
отстранени.
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Тема: Неравенства, свеждащи се до линейни
Проблем на наблюдението: Мотивирани ли са учениците да учат
Клас: 7
Готовност за самостоятелна работа
Активност на учениците

Отлична
Всички ученици работят по поставените
задачи.
Вниманието на учениците е на 100%

Внимание на учениците

насочено към случващото се в учебния
час.
 Началото на часа беше много
интересно и забавно за учениците.
Отново

с

помощта

приложението

на

learningapps.org

съставих въпроси с по четири
възможности

за

отговор

под

формата на играта „Стани богат за
знания”. Отново бяха избирани
различни ученици за отделните
въпроси, които посочваха верния
според тях отговор. Тук обаче аз
Създадени възможности учениците да

давах възможност на останалите

затвърдят и оптимизират знанията си

ученици да изразяват съгласие или
несъгласие с посочения от ученика
отговор,

като

се

аргументират

точно и ясно. С общи и задружни
усилия теста беше решен. Този
факт действа мотивиращо не само
за учениците да продължават да
работят и да бъдат ентусиазирани
да се справят, но и за мен като
учител, виждайки, че все пак има
начини да се предизвика интереса
на учениците да работят и да искат
сами да се изявяват. Желанието за
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работа, което се вижда в очите им
е много важно за учителя. По този
начин и ние се стремим да мислим
как да разнообразяваме часовете,
за да могат учениците да се
чувстват добре, да работят и да
постигат добри резултати. Поголяма награда от това за учителя,
няма.
 Представяне

на

материал,

новия

учебен

използвайки

възможностите на Ms PowerPoint.
 Изпращане

на

таблетите

на

учениците на две неравенства с
дробни коефициенти, които да
решат в тетрадките и да изпратят
крайния отговор в искания вид.
 Изпращане
изисква

на

да

се

задача,

която

реши

дадено

неравенство, да се намери найголямото

цяло

решение

и

с

помощта на дистанционното на
програмата да въведат число и да
го изпратят.
 Следва
формата

кратка
на

почивка

под

математическа

кръстословица, която има за цел да
разведри учениците и да ги накара
да се забавляват. Така и се случи.
Беше им много интересно.
 След това им бяха изпратени още
задачи, които трябваше да решат и
да изпратят решенията, за да ги
коментираме и да видим къде са
възникнали затруднения.
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Тук

учениците

почти

не

срещаха

затруднения, защото те почти нямаха
Учениците разбират учебния
материал

такива и при решаването на уравнения с
дробни

коефициенти.

Няма

ученици,

които не могат да намират НОЗ, а това е
съществено при решаването на този вид
неравенства.
Учениците
Развитие на умение за аргументация у
учениците

продължават

да

срещат

затруднения в начина, по който се
изразяват. Но тук ще отбележа, че двама
от тях, които вчера не се аргументираха
по най-добрия начин, днес се изказаха
много добре, което е похвално за тях.

Създаване на състезателен дух и
колективизъм

Получаване на бърза и точна
преценка за пропуските на учениците

Отново се наблюдаваше състезателен дух
желание за работа и изява.
Отново

много

възможността

да

бързо
видим,

имахме
обсъдим

и

сравним работата на учениците и те бързо
си изясняваха къде са сбъркали.
Дала съм на учениците домашна работа,
която трябва да ми бъде предадена за
проверка. На следващия ден само трима

Поставяне на домашна работа

ученици не си бяха написали домашната
работа. В сравнение с миналата домашно,
активността се повишава, а това е много
хубаво,

защото

се

наблюдава

положително отношение на учениците
към домашната работа.
На наблюдавания урок, аз поставям
„Оценка” на наблюдавания урок

оценка „Много добър”. Аргументирам се
със следните факти:


Заинтересованост от учениците



Работа на всички ученици
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Все повече верни отговори, което
говори, че използването на всички
тези интерактивности допринася за
създаването

на

мотивация

на

учениците да учат, да знаят да
могат.


Оценка „Отличен” бих поставила,
ако

учениците

дават

само

правилни отговори, защото това би
показало,

че

те

наистина

са

съсредоточени и внимават, когато
решават задачите.

Изводи:


Работата на учителя е да учи децата да мислят и да знаят. Какви методи
използва и как се стреми да го постигне е индивидуално за всеки учител.

На базата на сравнение на наблюдението на уроци, проведени с интерактивни
методи и такива без, мога да кажа, че учениците изпитват по-голямо желание за
работа тогава, когато виждат нещо различно и нетрадиционно. На тях им е
интересно да бъдат поставяни в нестандартни ситуации и да бъдат провокирани да
откриват в себе си неща, които не са подозирали, че съществуват. Въпросът е да се
подхожда по правилния начин и да се достигне до съзнанието им, за да отключат
най-добрите си качества.


Всеки интерактивен метод, обаче, крие и рискове, поради които е възможно
нещата да не се получат точно така както са били замислени. Например, аз
много осъзнато и премерено поех риска да проведа тези два часа по този
начин, знаейки, че е възможно да възникнат проблеми в няколко аспекта:
 Проблеми с техниката – неизправност на лаптоп или проектор.
 Интернет – ако няма интернет свързването на таблетите би било
невъзможно.
 Проблеми с начина на изписване на решенията на задачите, използвайки
таблетите. Тук проблемът беше наистина сериозен. Всички задачи, които
изискваха да бъдат решени в такъв вид, не можеха да бъдат визуализирани
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на дъската, защото за някои ученици не беше възможно да съберат
решенията на две или три задачи в един слайд. Това направи коментара на
задачите малко по-труден от това, което аз имах като предварителна
нагласа, че ще се случи. С останалите задачи нямаше технически
проблеми и дори учениците мигновено разбираха дали са отговорили
правилно. Съответно там, където имаше грешки, решавахме задачите и
уточнявахме правилния начин, по който трябва да бъдат решени.
2. Анализ на въпросник за ученика.

Въпрос 1: Чувствам се добре подготвен за всички
учебни часове
12

Брой ученици

10
8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

6

Степен

Начина, по който са отговорили учениците на този въпрос показва, че те се чувстват
добре подготвени по повечето учебни предмети. Това означава, че те имат интерес и
са мотивирани да учат.

Брой ученици

Въпрос 2: Чувствам се добре подготвен само по
някои учебни предмети
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

Степен
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Предмети, по които учениците се чувстват най-добре подготвени
1 1

5

Спраавям се по всичко
7

БЕЛ

1

АЕ

2
3

2

Математика
ИТ

2

История
География
Биология

Химия

8
14

ИИ
Музика
Технологии

4
3

ФВС

3

Не се справям

Тук става ясно, че въпреки че учениците са добре подготвени по повечето учебни
предмети, все пак има такива, по които те се чувстват по-добри и силни в сравнение
с останалите.

Въпрос 3: Чувствам се мотивиран да уча
12

Брой ученици

10
8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

6

Степен

Малко са учениците, които не изпитват мотивация да учат. По-голямата част от
класа са мотивирани.

Въпрос 4: Учителите стимулират моето развитие
6

Брой ученици

5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

Степен
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От тази диаграма ясно се вижда, че повечето ученици се чувстват стимулирани от
учителите си. Доста голяма част, обаче, не мисли така. Това може би означава, че
отношението на учителите не е еднакво към всички ученици.

Въпрос 5: Винаги получавам полезна информация от
учителите
12
Брой ученици

10
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Степен

Учениците уважават работата на учителите си и смятат за полезна информацията,
която получават от тях по време на часовете. В днешно време ролята на учителя като
източник на информация е силно отпаднала, предвид непрекъснато развиващите се
технологии.

Въпрос 6: По предметите, които ме интересуват ,
материалът е поднесен по лесен и достъпвен начин
12

Брой ученици

10
8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

6

Степен

Според възприемането на учениците, колективът е професионално подготвен. Много
е важно как протича един учебен час. До каква степен учителят има умението да
грабне интереса на учениците и да ги накара да слушат, внимават и работят.

26

Въпрос 7: Уча с желание
12

Брой ученици
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Степен

Само един ученик оценява желанието си за учене с максимален брой точки.
Половината деца от класа учат с желание, но се наблюдават и такива, при които то
липсва.
Следва диаграма, която съдържа разпределението на любимите предмети на
учениците.
Любим предмет
1

3

БЕЛ
1

6

АЕ
Математика

2

ИТ
География

1

Биология
2

Химия

2

ИИ
Музика
3

ФВС

5

1

Нямам

Брой любими предмети
18
16
Брой ученици

14
12
10
8
6
4
2
0
0

1

2

3

4

Най-голям е броят на учениците, които имат само един любим предмет. Разбира се
има и такива с по два, три и четири, но също така има и ученик, който няма любим
предмет. Изводът е, че все пак всеки ученик си има област, в която се чувства добре.
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3. Анализ на анкета.

Споделя ли детето Ви, как минава денят му в
училище?
12
10
8
6
4
2
0
Да

Рядко

Само, ако
попитам

Не

Родителите се интересуват и разговарят с децата си относно времето, прекарано в
училище. За тях е важно децата им да учат и да постигат добри резултати.
Мотивирано ли е детето Ви да учи?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Изключително Доста мотивирано
мотивирано

Слабо
мотивирано

Липсва му
мотивация

Тук се наблюдават двете крайности. Или детето е мотивирано или е слабо
мотивирано да учи. Да обърнем внимание и на факта, че училището е стандартно, не
е профилирано, което може би оказва влияние до някаква степен.

Мислите ли, че има предмет/предмети, по които
детето Ви проявява по-голям интерес в сравнение с
останалите?
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Да

Не
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Отговорът тук е напълно очакван. Предполага се, че всеки родител познава детето си
и знае къде то се чувства най-силно. Ето ги и любимите предмети на децата, според
родителите им.
Разпределение по предмети на отговорилите с ДА
БЕЛ
3

1

1

4

АЕ
2

2

Математика

История

2

География

5

Биология
6

2

1

Физика
Химия

ИИ
Музика

Колко често детето Ви се отказва от дейност, която му
съзадава затруднение?
12

10
8
6
4
2
0
Почти никога

Рядко

Понякога

Често

Отговорите тук показват, че по-голяма част от учениците са склонни да се откажат,
когато изпитат затруднение от нещо. Трябва да се работи доста върху този проблем,
защото все пак децата трябва да се учат на борбеност и да се стремят да справят с
всяка една дейност.
Важен ли е според Вас начина на представяне на
урока за създаване на интерес в децата?
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Да

Не
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Всеки родител е на мнение, че представянето на урока от учителя е един от найважните компоненти на учебния процес. Ако учителят успее да създаде интерес на
ученика по предмета, по който преподава, той ще го стимулира да учи и да получава
по-високи резултати.
Мислите ли, че интерактивността и
разнообразяването на учебните часове повишава
мотивацията на учениците да учат?
20
15
10
5
0
Да

Не

Всички са единодушни по отношение на това, че когато по време на часовете се
използват интерактивни и нестандартни методи, учениците се чувстват помотивирани да учат.
Забелязвате ли във Вашето дете по-голям интерес
към предмет, по който учителят работи
нетрадиционно в сравнение с такива, по които не се
използват никакви различни методи?
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Да

Не

Отново стигаме до извода колко важен е учителят и неговата работа. Ако методите
му на преподаване са близки до съзнанието на учениците, той със сигурност „би ги
спечелил на своя страна”.
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Бихте ли били съгласни с идеята обучението да бъде
провеждано изцяло с информационни и
компютърни технологии?
14
12
10
8
6
4
2
0
Да

Не

По-голямата част смятат, че едно изцяло информационно и компютърно обучение би
било по-стимулиращо за мотивацията на децата. Голяма част обаче не са съгласни с
тази идея. И може би са прави, защото вече изброихме достатъчно факти, които
показват, че не винаги подобен вид методи са удачни. Не винаги ефектът им е
положителен. И все пак желанието е едно, а реалността е съвсем друга.

Да разгледаме и отговорите, които родителите са дали на въпроса:
Какво според Вас най-много би могло да мотивира детето Ви да учи?
Преподавателя с помощта на информационни технологии да предаде учебния
материал, грабвайки интереса на децата.
Появата на интерес и желание за научаване на нещо, от което си мисли, че ще има
полза.
Активни учители, модерно мислещи, с отворено съзнание.
Да се поддържат отношения на уважение и доверие между ученик и учител. Да се
вземат предвид особеностите на всяко дете. Да не се използват методи, уронващи
достойнството на детето.
Интерактивност.
С компютърни технологии.
По-разнообразно предаване на уроците. Използване на интерактивни методи и
презентации.
Поставяне на интересни задачи за разрешаване и нестандартен метод.
Интересната материя.
Получаване на финанси.
Представяне на материала посредством модерни технологии.
Отношението на преподавателя към децата, но и към предмета.
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Да намери личните си цели, интереси и да ги следва. Родителите само помагат без
да заставят.
Разбира се, не трябва да се пренебрегва връзката ученик-учител. Все пак в училище
учителят има водеща роля, той е този който предава своите знания и опит на
учениците. За да бъде успешен този процес, трябва, когато е необходимо да се
използват методи и средства, адекватни на технологичния свят.

4. Анализ на интервю

Задавали ли са Ви въпроса защо сте учител и често
ли?

Да, често
Да, но не често
Не

Учителската професия е специфична. Все повече се осъзнава нейната трудност.
Затова и в днешно време хората реагират странно, когато им отговориш, че си
учител.
Ето ги и отговорите на учителите на въпроса:
Какво е чувството да бъдете учител?
Предизвикателство
Неудовлетворение
Професията за мен
Отдаденост към децата. Много любов и отговорност.
Вече не знам.
Призвание, удовлетворение.
Прекрасно, призвание, мисия.
Онеправдано.
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Да бъдеш полезен. Удовлетвореност.
Понякога хубаво, понякога не.
Смесено и противоречиво.
Реализирана детска мечта.
По отговорите личи емоционална ангажираност към обучението на децата. Това е
много важен фактор и той до голяма степен зависи от спецификата на предмета, по
който преподава конкретен учител.

Изпитвате ли удовлетворение от работата си?
54%

23%
15%
8%

Да

Да, но рядко

Не съвсем

Не

Въпреки трудностите и всички изпитания, през които преминават учителите, все
още, по-голяма част от тях изпитват удовлетворение от това, което работят. А и така
трябва да бъде, защото, за да работи качествено един човек, той трябва да изпитва
удоволствие и да има желание за това.
При отговора на въпроса „Важни ли са за Вас резултатите, които постигат
учениците?” всички учители са на едно мнение. Това е съвсем нормално предвид
факта, че работата на учителя е да подпомага децата в процеса на учене и те да
показват своите знания и умения чрез резултатите, които постигат.
За да учат учениците по даден предмет най-напред трябва да им бъде създаден
интерес. Те трябва сами да усещат нуждата, че искат да знаят конкретен факт или
събитие. Затова в това отношение огромна роля играе учителят. Той е човекът, който
благодарение на методите и средствата, които използва в час или успява да накара
учениците да заобичат предмета му, или те губят интерес и постигат по-ниски
резултати. Ето как учителите отговарят на въпроса дали успяват да създадат интерес
у учениците към предмета, който преподават:
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В известна степен
Да, но някак не личи веднага
Да
Донякъде
В силните класове
Различно
Надявам се
Старая се
Ето и какви методи използват различните учители в практиката си:
Различни, в зависимост от уменията и възможностите на класа
Презентации, представяне и работа по проект
Комуникативен подход, съчетан с някой от другите методи
Интерактивни методи по физика. По математика е най-добре учителят да обяснява
Всякакви, нямам ограничения. Замислянето може да е различно от самия час
Интерактивни
Интерактивни и нестандартни
Индуктивни, дедуктивни. Лабораторна и демонстрационна работа
Интерактивни или традиционни, според класа
Интерактивни, дискусии, игри, беседи, гост изпълнители
Всички достъпни, според конкретния час
Изводът, който може да бъде направен тук е, че по един или друг начин всеки учител
се опитва да разнообразява часовете си и да събужда интереса на учениците. Какъв
метод е избрал да използва в конкретен час, зависи от фактори като: какво е нивото
на класа, бързо ли изпълняват поставените задачи, до каква степен са мотивирани.
По отношение на интерактивните методи, обаче, учителите изразяват различно
мнение и отношение. На базата на дадените отговори, може да се направи изводът,
че инетрактивността не е водеща в процеса на обучение. Според учителите този вид
на преподаване единствено може да създаде интерес у учениците, но не и мотивация
за учене. Да разгледаме и техните отговори на въпроса „Мислите ли, че
интерактивните методи на обучение предизвикват по-голям интерес и мотивация в
учениците?”:
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Зависи от урока
Естествено, да. Те с добре запознати с технологиите и се чувстват добре
Интерес – да, мотивация – не
Да, но не са за постоянно използване. Трябва да се комбинират с други
методи
Надявам се
Когато са поднесени с позитивна емоция
Не. От опита, който имам, разбрах, че не. Учениците смятат, че имат
свободен час
Да, защото дават донякъде обяснение
Всеки учител като професионалист в работата си трябва да може бързо да се
адаптира към конкретен клас и да намира правилния начин за работа с него. Както
споменахме вече всички класове са различни, затова трябва към всеки да се
подхожда по различен начин.
Да разгледаме и мнението на учителите относно въпроса дали има нещо, което биха
променили в работата си:
Промяната е задължителна
Да, но не ми го позволява системата
Не бих за сега
Не искам да променям нищо
Аз мисля, че променям непрекъснато в търсенето на най-оптималното решение
Не
Според децата променям, ако преценя, че по-добре биха усвоили материала
Ако разполагах с лаборатория и лаборанти, бих направила повече лабораторни
уроци. Класа определя формите на преподаване
Начина ми на работа според мен е добре. Винаги може човек да допълни в
зависимост от аудиторията
Има, разбира се. Искам да кача нивото
Смятам, че е задължително да се пробват нови неща и като методи и като техника.
Повишава се мотивацията и на учителя и на учениците
Промяната е задължителна. Без нея се въвеждаме в рутината и монотонността, а
тогава мотивацията се губи
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Учителят е комбинация от много качества, събрани в една личност. Той трябва да
притежава много търпение, да се отнася към децата с любов и да е в състояние да
променя на момента, когато усети, че нещо не се случва по правилния начин.
Непрекъсната актуализация би довела до промяна на отношението на учениците към
институцията училище, а това със сигурност би било добра предпоставка за едно покачествено образование в страната.
VIII.

Заключение

Направеното изследване не е представителна извадка. То е направено в едно
училище, в един учителски колектив и е свързано с ученици от това училище. За
наблюдението бяха отделени два учебни часа на два урока от една определена тема.
Въпреки това, обаче, резултатите хвърлят светлина върху този стил на работа. За два
часа се наблюдава положителна промяна в работата на учениците в часовете по
математика. Това пролича и в техните резултати на контролната работа в края на
раздела, които са по-високи в сравнение с резултатите на сходен с този раздел.
Сравнение на успеха от контролна работа
"Уравнения" и контролна работа "Неравенства"

Брой ученици

10
8

6
Контролна работа
"Уравнениия"

4
2

Контролна работа
"Неравенсвтва"

0
Слаб 2 Среден 3 Добър 4

Мн. Отличен
Добър 5
6

Оценка

Родителите също подходиха с разбиране и попълниха, предназначената за тях
анкета. Те се интересуват от това как децата им се справят в училище и до каква
степен са мотивирани да учат и да се развиват. Те са винаги до тях, подкрепят ги и
им помагат да взимат най-правилните решения.
Колегите проявиха интерес към правеното от мен интервю. То беше проведено с
преподаватели по различни учебни предмети, които отговориха на всички мои
въпроси. По време на интервютата аз стигнах до извода, че проблемът с мотивацията
е наистина актуален, защото повечето споделиха, че задаваните им въпроси са и
лични техни, на които всекидневно търсят начин за разрешаване.
В заключение ще споделя за следната много важна взаимна връзка:
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учители

ученици

родители

Учениците са обект на грижа, както за техните родители, така и за учителите.
Родителите са хората, които трябва да бъдат до своите деца, да ги насърчават, да им
помагат и да ги учат да бъдат добри и възпитани. Учителите са тези, които ги учат да
мислят, да знаят и могат, да се борят да постигат добри резултати, което е
предпоставка за тяхното успешно реализиране в бъдеще. Учениците са в
непрестанна връзка и с учителите, и с родителите. За да бъде успешен целият този
процес, обаче, родители и учители също трябва да поддържат отношения. Учителите
трябва да информират родителите за случващото се с децата, а те от своя страна
трябва да се интересуват и да искат информация от учителите как се държат децата и
какъв е успехът им.
Всички тези фактори са мотивиращи, за да можем ние учителите да се стремим
непрекъснато към самоусъвършенстване, да даваме най-доброто от себе си и да
обучаваме по най-мотивиращия начин, умни и достойни за уважение хора.
Целта, поставена в основата на дипломното изследване беше успешно постигната.
Изследваните методи дадоха резултат и показаха своята ефективност. Разбира се,
възникнаха и неудобства, които уточнихме. Не всички уроци трябва да бъдат
провеждани с използването на подобни технологии. При някои, обаче, те са
необходимост.
Дипломното изследване и анализираните резултати ни дават предпоставка да
твърдим, че за да бъде обучението успешно, работата в клас трябва да бъде
интересна, мотивираща и учениците сами да откриват силните си страни.
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Интервю
1. Задавали ли са Ви въпроса защо сте учител и често ли?
Да.

2. Какво е чувството да бъдете учител?
Предизвикателство.

3. Изпитвате ли удовлетворение от работата си и до каква степен?
Винаги осъзнавам, че мога да направя и още нещо. Мотивацията се определя
от удовлетворението.

4. Важни ли са за Вас резултатите, които постигат учениците?
Разбира се. Но още по-важно е да осъзнаваш потребността от знанието.

5. Мислите ли, че успявате да създадете у учениците интерес към предмета,
който преподавате?
Старая се.

6. Какви методи използвате в практиката си?
Различни, в зависимост от уменията и възможностите на класа.

7. Мислите ли, че интерактивните методи на обучение предизвикват поголям интерес и мотивация в учениците?
Когато са поднесени с позитивна емоция.

8. Има ли нещо, което бихте променили в начина си на работа?
Промяната е задължителна. Без нея се въвеждаме в рутината и
монотонността, а тогава мотивацията се губи.
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Интервю
1. Задавали ли са Ви въпроса защо сте учител и често ли?
Да.

2. Какво е чувството да бъдете учител?
На неудовлетвореност.

3. Изпитвате ли удовлетворение от работата си и до каква степен?
Предвид обстоятелствата в държавата, не съм удовлетворена.

4. Важни ли са за Вас резултатите, които постигат учениците?
Естествено.

5. Мислите ли, че успявате да създадете у учениците интерес към предмета,
който преподавате?
Да.

6. Какви методи използвате в практиката си?
Презентации, представяне и работа по проект.

7. Мислите ли, че интерактивните методи на обучение предизвикват поголям интерес и мотивация в учениците?
Надявам се.

8. Има ли нещо, което бихте променили в начина си на работа?
Да, само че не ми го позволява системата.
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Интервю
1. Задавали ли са Ви въпроса защо сте учител и често ли?
Да, много често.

2. Какво е чувството да бъдете учител?
Това е професията за мен.

3. Изпитвате ли удовлетворение от работата си и до каква степен?
Да, над средното ниво.

4. Важни ли са за Вас резултатите, които постигат учениците?
Естествено.

5. Мислите ли, че успявате да създадете у учениците интерес към предмета,
който преподавате?
Да.

6. Какви методи използвате в практиката си?
Комуникативен подход, съчетан с някой от другите методи.

7. Мислите ли, че интерактивните методи на обучение предизвикват поголям интерес и мотивация в учениците?
Да, предизвикват. Не са за постоянно използване. Трябва да се комбинират с
други методи.

8. Има ли нещо, което бихте променили в начина си на работа?
Смятам, че е задължително да се пробват нови неща и като методи и като
техники. Повишава се мотивацията и на учителя, и на учениците.
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Интервю
1. Задавали ли са Ви въпроса защо сте учител и често ли?
Да.

2. Какво е чувството да бъдете учител?
Отдаденост към децата. Много любов и отговорност.

3. Изпитвате ли удовлетворение от работата си и до каква степен?
Да, естествено.

4. Важни ли са за Вас резултатите, които постигат учениците?
Да, много важни.Това ми дава отговор колко съм работила.

5. Мислите ли, че успявате да създадете у учениците интерес към предмета,
който преподавате?
Да.

6. Какви методи използвате в практиката си?
По физика – задължително интерактивни. По математика е най-добре
учителят да обяснява.

7. Мислите ли, че интерактивните методи на обучение предизвикват поголям интерес и мотивация в учениците?
Да, защото дават донякъде обяснение.

8. Има ли нещо, което бихте променили в начина си на работа?
Не бих за сега.
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Интервю
1. Задавали ли са Ви въпроса защо сте учител и често ли?
Да.

2. Какво е чувството да бъдете учител?
Вече не знам какво ми е чувството.

3. Изпитвате ли удовлетворение от работата си и до каква степен?
Когато работя с децата, да.

4. Важни ли са за Вас резултатите, които постигат учениците?
Важни са, естествено.

5. Мислите ли, че успявате да създадете у учениците интерес към предмета,
който преподавате?
Да, мисля. Определено.

6. Какви методи използвате в практиката си?
Всякакви. Нямам ограничения. Замислянето може да е различно от самия
час.

7. Мислите ли, че интерактивните методи на обучение предизвикват поголям интерес и мотивация в учениците?
По-голям интерес – да. Мотивация – не съм убедена.

8. Има ли нещо, което бихте променили в начина си на работа?
Има, разбира се. Искам да кача нивото.
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Интервю
1. Задавали ли са Ви въпроса защо сте учител и често ли?
Да.

2. Какво е чувството да бъдете учител?
Призвание, удовлетворение.

3. Изпитвате ли удовлетворение от работата си и до каква степен?
Да, понякога, но не винаги.

4. Важни ли са за Вас резултатите, които постигат учениците?
Да.

5. Мислите ли, че успявате да създадете у учениците интерес към предмета,
който преподавате?
Надявам се да е така.

6. Какви методи използвате в практиката си?
Интерактивни.

7. Мислите ли, че интерактивните методи на обучение предизвикват поголям интерес и мотивация в учениците?
Да, определено.

8. Има ли нещо, което бихте променили в начина си на работа?
За сега не.
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Интервю
1. Задавали ли са Ви въпроса защо сте учител и често ли?
Да и често.

2. Какво е чувството да бъдете учител?
Прекрасно – призвание, мисия.

3. Изпитвате ли удовлетворение от работата си и до каква степен?
Изпитвах в най-висока степен. Сега 20%.

4. Важни ли са за Вас резултатите, които постигат учениците?
Да.

5. Мислите ли, че успявате да създадете у учениците интерес към предмета,
който преподавате?
В 30%, 30% се стараят, 40% нищо не правят. Има класове със 100%
заинтересованост.

6. Какви методи използвате в практиката си?
На първо място нагледност, научност и достъпност. Общо взето всички.

7. Мислите ли, че интерактивните методи на обучение предизвикват поголям интерес и мотивация в учениците?
Разбира се, да.

8. Има ли нещо, което бихте променили в начина си на работа?
Начина ми на работа, според мен, е добре. Винаги може човек да допълни.
Зависи от аудиторията.
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Интервю
1. Задавали ли са Ви въпроса защо сте учител и често ли?
Да.

2. Какво е чувството да бъдете учител?
Онеправдано.

3. Изпитвате ли удовлетворение от работата си и до каква степен?
Да, когато учениците са мотивирани и не, когато нищо не ги интересува.

4. Важни ли са за Вас резултатите, които постигат учениците?
Важни са, да.

5. Мислите ли, че успявате да създадете у учениците интерес към предмета,
който преподавате?
Силните класове имат интерес.

6. Какви методи използвате в практиката си?
Интерактивни и нестандартни.

7. Мислите ли, че интерактивните методи на обучение предизвикват поголям интерес и мотивация в учениците?
Да.

8. Има ли нещо, което бихте променили в начина си на работа?
Не.
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Интервю
1. Задавали ли са Ви въпроса защо сте учител и често ли?
Да.

2. Какво е чувството да бъдете учител?
Да бъдеш полезен. Удовлетвореност.

3. Изпитвате ли удовлетворение от работата си и до каква степен?
Да, до голяма степен.

4. Важни ли са за Вас резултатите, които постигат учениците?
Да.

5. Мислите ли, че успявате да създадете у учениците интерес към предмета,
който преподавате?
Да.

6. Какви методи използвате в практиката си?
Индуктивни, дедуктивни, комбинирани. Лабораторна и демонстрационна
работа.

7. Мислите ли, че интерактивните методи на обучение предизвикват поголям интерес и мотивация в учениците?
Зависи.

8. Има ли нещо, което бихте променили в начина си на работа?
Ако разполагах с лаборатория и лаборанти, бих направила повече
лабораторни уроци. Класът определя формите на преподаване.
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Интервю
1. Задавали ли са Ви въпроса защо сте учител и често ли?
Да.

2. Какво е чувството да бъдете учител?
Призвание.

3. Изпитвате ли удовлетворение от работата си и до каква степен?
Да, но рядко.

4. Важни ли са за Вас резултатите, които постигат учениците?
Да.

5. Мислите ли, че успявате да създадете у учениците интерес към предмета,
който преподавате?
Донякъде.

6. Какви методи използвате в практиката си?
Интерактивни, традиционни – според класа.

7. Мислите ли, че интерактивните методи на обучение предизвикват поголям интерес и мотивация в учениците?
Не. От опита, който видях, разбрах, че не.

8. Има ли нещо, което бихте променили в начина си на работа?
Според децата променяш.
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Интервю
1. Задавали ли са Ви въпроса защо сте учител и често ли?
Не много често, но да.

2. Какво е чувството да бъдете учител?
Понякога е хубаво. Чувствам се пълноценна, когато получавам активност.
Не съм доволна, когато не получавам това, което искам.

3. Изпитвате ли удовлетворение от работата си и до каква степен?
Не съвсем, поради факта, че в днешно време учителската професия не е
ценена в обществото.

4. Важни ли са за Вас резултатите, които постигат учениците?
Да, разбира се.

5. Мислите ли, че успявате да създадете у учениците интерес към предмета,
който преподавате?
Да.

6. Какви методи използвате в практиката си?
Интерактивни, дискусии, беседи, игри, гост изпълнители.

7. Мислите ли, че интерактивните методи на обучение предизвикват поголям интерес и мотивация в учениците?
Интерес – да. Мотивация – не мисля.

8. Има ли нещо, което бихте променили в начина си на работа?
Не.
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Интервю
1. Задавали ли са Ви въпроса защо сте учител и често ли?
Да.

2. Какво е чувството да бъдете учител?
Смесено. Понякога противоречиво. Много неблагодарна професия. Рядко
виждаш резултат от работата.

3. Изпитвате ли удовлетворение от работата си и до каква степен?
Изпитвам, да. Има място за творчество и самостоятелност.

4. Важни ли са за Вас резултатите, които постигат учениците?
Естествено.

5. Мислите ли, че успявате да създадете у учениците интерес към предмета,
който преподавате?
Да, но някак не личи веднага. Изисква се повече време.

6. Какви методи използвате в практиката си?
Всички достъпни. Според конкретната ситуация.

7. Мислите ли, че интерактивните методи на обучение предизвикват поголям интерес и мотивация в учениците?
Естествено. Те са добре запознати с технологиите и се чувстват добре.

8. Има ли нещо, което бихте променили в начина си на работа?
Аз мисля, че променям непрекъснато в търсенето на най-оптимално
решение.
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Интервю
1. Задавали ли са Ви въпроса защо сте учител и често ли?
Да, но не често.

2. Какво е чувството да бъдете учител?
За мен е реализирана детска мечта.

3. Изпитвате ли удовлетворение от работата си и до каква степен?
Не, поради негативното отношение на обществото към професията.

4. Важни ли са за Вас резултатите, които постигат учениците?
Да, много.

5. Мислите ли, че успявате да създадете у учениците интерес към предмета,
който преподавате?
В известна степен.

6. Какви методи използвате в практиката си?
Всичко, според ситуацията.

7. Мислите ли, че интерактивните методи на обучение предизвикват поголям интерес и мотивация в учениците?
Зависи от урока.

8. Има ли нещо, което бихте променили в начина си на работа?
Не искам да променям нищо.
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