
Мотивацията- 

гаранция за позитивно отношение 
 към училищния процес 

 
МО Начален етап 



• съвкупност от енергетични сили,  

    произтичащи от вътрешни или външни за   

    индивида предпоставки,  

    които предизвикват неговото поведение, 

    определят формата, насоката, интензивността 

    и продължителността на това поведениe. 

МОТИВАЦИЯТА Е 



• външна мотивация за учене - ученикът учи, за 
да получи конкретна облага – добра оценка, 
похвала;  

• вътрешна мотивация - ученикът учи, защото 
ученето като процес му доставя удоволствие. 

 

И двата вида мотивация – по отделно  

или в комбинация са ефективни. 

ВИДОВЕ МОТИВАЦИЯ 



  

•  Заинтересоваността 

•  Влияние на чувствата  

•  Успехът  

•  Интересът  

• Обратната връзка 

Фактори, определящи 
мотивацията на учениците 



 

• Няма заинтересованост -учениците 
работят зле или въобще не работят.  

 

 

 

 

 

 

 

Заинтересованост 

 

• Умерената заинтересованост  

 стимулира учебния поцес.  

 

 

 

 

 

 

 



Заинтересованост 

         ДОБРИЯТ 

         ПРЕПОДАВАТЕЛ 

 

 
• съзнателно и планирано повишава или 

снижава заинтересоваността  на 

    учениците по време на учебния процес,      

    за да повиши нивото и ефективността от 

    усвоените знания. 



Влияние на чувствата върху учебния процес  

От това как се чувства ученикът в определена 
учебна ситуация,  

зависи какви усилия ще положи  за разбирането 
на поднесената му информация,  

за нейното усвояване и използване. 



Влияние на чувствата върху учебния процес  

 

• Позитивни чувства - учениците   

 влагат много усилия, когато им е 

 интересно и приятно. 

• Негативните чувства също активизират 
учениците и ги подбуждат към действие. 

• Неутралните чувства не работят за 
повишаване на мотивацията за учене. 



Влияние на чувствата върху учебния процес  

              ДОБРИЯТ ПРЕПОДАВАТЕЛ 

• Определя кои чувства са по-продуктивни за 
учениците – приятните, неприятните или 
неутралните. 

• Преценява кои от тях биха ги  

    мобилизирали  максимално за работа. 

• Комбинира ги и ги прилага 

    индвидуално или по групи. 



Успехът 

• Учениците не се радват на успеха, когато не са 
се потрудили за него. 

• Успехът на учениците е свързан с още един 
фактор – 

 степента на трудност  

 на учебния материал.  



• При риск, ученикът изпитва безпокойство и 

заинтересованост.  

• Когато успее – обхваща го приятно чувство. 

• Ученик, познаващ вкуса на успеха,  

 не се отказва,  

 продължава  

 напред. 

Заинтересованост – Успех - Чувства 



               ДОБРИЯТ ПРЕПОДАВАТЕЛ 

• умее целенасочено да използва    
заинтересоваността на  учениците за 
стимулиране на работата;  

• контролира  степента на трудност на учебния 

    материал като повишава или понижава  

    трудността на учебните задачи; 

• учебната му работа предизвиква приятни  

 емоции и завършва с успех.  

Успехът 



ИНТЕРЕСЪТ 

       Интересът се създава чрез: 

Акцентиране върху новото, яркото в 
учебния материал  

• чрез интонацията, позата, мимиката, жеста;  

• чрез преход от повествование към въпрос; 

• чрез използване на активно учене;  

• чрез комбиниране на  

 разказ на учителя с  

 презентация … 

 



Интересът се създава чрез: 

Преподаване на учебния материал,  

пречупен през гледната точка на учениците  

• изучаваният материал се представя чрез примери от 
живота на самите ученици;  

• свързва се с техния житейски опит,  

 училищния живот, уменията и знанията, които имат.  

ИНТЕРЕСЪТ 



            ДОБРИЯТ ПРЕПОДАВАТЕЛ 

• Знае КАК да подаде информацията  

• Обяснява КЪДЕ биха могли да я използват 
учениците 

• Посочва ЗАЩО е нужно да я усвоят. 

Не забравя, че основната му задача е 
преподаването и усвояването на учебния  

материал и поддържане жива мотивацията          

на учениците през целия процес 

 

 

ИНТЕРЕСЪТ 



 

• Помага и на учителя, и на учениците да 
осъзнаят нивото на усвоеност на учебния 
материал. 

• Показва резултатите от учебния процес. 

 

ОБРАТНА ВРЪЗКА 



Получаване на обратна връзка   

 

• Оценката - не дава адекватна представа  

 на ученика за резултатите от учебния процес. 

 

• Рецензията- ученикът получава кокретна 
информация за спецификата на резултата, 
който е показал.  

 

ОБРАТНА ВРЪЗКА 



ДОБРИЯТ ПРЕПОДАВАТЕЛ 

постига  добра  обратна  връзка, основаваща се 
на: 

• конструктивност  

• информираност, 

• ясни критерии, 

• мотивираща, 

• навременна. 

 

ОБРАТНА ВРЪЗКА 



   

• Учителят винаги залага на външната мотивация,  

 но перманентно работи за трансформирането й  

 във вътрешна. 

 

    Вътрешната мотивация  

    подбужда ученика към все  

    повече и повече учене, защото  

    процесът учене е извор на  

    удовлетворение и щастие. 

 

 

МОТИВАЦИЯТА 



 
Искаме щастливи и 

удовлетворени деца 
 в клас? 

 



 
 
 

Нека ги 
мотивираме да  

УЧАТ. 



 
 
 
    За вас се потрудиха: 
 

 Методично обединение 
   Начален етап 

 
 


