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- гаранция за позитивно отношение 

към учебния процес 

 

СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - Пловдив 

МЕТОДИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ 

„ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ“ 
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Мотивацията води към успех. 

Можем ли да мотивираме другите?  

Можем ли да създадем условия, в които  

хората да се мотивират сами?  

Можем ли да създадем учебна среда,  

която да повиши мотивацията за учене? 



Цели на мотивацията за учене 

 

 Продуктивност на участието 

 Желание за мотивация 

 Признаци за мотивация 

 Задълбоченост на знанията 



За постигането на целта... 

 мотивация  

 самостоятелност 

 награди 

 подкрепа от екип 

 оценка и обратна връзка 

 време за учене 

 очаквания на учителя 



Принципи за мотивация 

1. Позитивното отношение мотивира.  

2. Удоволствието мотивира.  

3. Да се чувстваш значим мотивира. 

4. Успехът мотивира.  

5. Личната полза мотивира.  

6. Яснотата мотивира.  



Фактори, влияещи върху поведението 

на учителя и реакциите на учениците 

 Стратегии за обучение 

 Споделяне на очаквания 

 Разлики в позицията на учителя и на 

ученика 

 Качество и количество на въпросите 

 Време за отговор 

 Брой на прекъсванията от учителя 

 Невербално поведение 



Стратегии за насърчаване на 

мотивацията за учене 

 



Критични въпроси ... 

 Мога ли да го 

направя? 

 Искам ли да го 

направя? 

 Какво трябва да 

направя, за да 

успее? 



 Групите са постоянни 

 Създадена е благоприятна среда за 
учене в класната стая 

 Намален е броя на прекъсвания 

 Оценката е според постигнатия 
резултат 

 Поставената задача е възможна за 
изпълнение за даденото време 

 

Работи в група, постави оценка, 

съобрази се с времето 



Изграждане на доверие  

за положителни очаквания 

 Задачите са съобразени с възрастовите 

особености 

 Изисква се на малки стъпки 

 Ясни, конкретни, постижими задачи 

 Самооценка и оценка от другите 

 Подобряване на общуването 

 Модел за решаване на проблеми 



 Благодари за постигнат резултат – лично 

и пред всички 

 Сподели радоста си от успеха на 

ученика 

 Отрази значимостта на постижението 

 Подкрепи инициативността в ученето 

 

Личностна подкрепа и 

отразяване на постиженията 



Фокусиране върху задачата 

 Дайте възможност на учениците да споделят 

мнение, дори да е различно от другите 

 Предложете на учениците да създават крайни 

продукти 

 Да се избягва акцента върху конкуренцията  

 Задачата да може да се обясни  

 За решаване на задачата да се използва модел 

 Предложете различни тактики за учене 



Да се съобразим с: 

 По-малките ученици: имат повишен интерес за учене 

 По-големите ученици: интересуват се от стойността 
на полезност 

 Заслужава ли си толкова труд  

 Каква е истинската стойност 

 Дейностите съвпадат ли с интересите 

 Пораждат ли любопитство 

 Да направим ученето забавно 

 Използване на научни открития и технически новости 



Методи и форми за повишаване  

на мотивацията за учене 

 Обясняване на резултатите 

 Предоставяне на стимули и 

награди, ако е необходимо 

 Представяне на проекти  

 Поставяне на практически 

задачи  

 Разглеждане на проблеми от 

реалния свят 

 Коопериране на знания и 

умения 



Какъв подход да избере младия 

учител? 

 Награда / наказание 

 Фокусиране на вниманието 

 Значимост на наученото 

 Изграждане на доверие 



Какво мотивира ученика? 

 Оценката 

 Наградата 

 Наказанието 

 Нуждата 

 Интересът... 



Често ентусиазмът е заразен... 



Какъв да бъде учителят... 

 внимателен 

 интересен 

 креативен 

 толерантен 

 млад........................... 



Какъв да бъде учителят... за да постигне 

всички цели, стратегии ... да мотивира 

учениците да учат... 



Някои идеи ... 

 Практически значими задачи 

 Използвай мъдростта на вековете 

 Научи чрез правене 

 Играй 

 Представи проект 



Ученик, който се учи без желание, е птица без криле. 

  

Успешното представяне по математика изисква 

разнообразни знания и умения. За придобиването им е 

необходима целенасочена и непрекъсната подготовка. 

Често решаването на задачи е трудна и досадна работа, 

затова изборът им е много важен. Предложените задачи ще 

накарат учениците да работят в реални практически 

ситуации. Същевременно те развиват тяхната четивна и 

логическа грамотност. 

Успехът ражда успех! 









Добре мотивираните ученици, работят 

прилежно в час. 



Работни тетрадки на 

учениците. 



Отлична домашна работа. 



Създаване на положителна работна среда в която 

учениците изразяват собственото си мнение по 

разглежданите теми 



Предоставяне на поле за самоизява в 

часовете 



Активно внедряване и използване на различни 

дигитални средства в учебния процес 



Включване на ученици в подготовката и 

реализирането на преговорен урок 



Мотивиране на учениците за участие в различни 

училищни мероприятия, състезания и олимпиади. 



Да приложим наученото на практика ... 



Да заемем гражданска позиция... 



И накрая, да проверим знанията... 
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“Учениците ще се 

издигнат до нивото 

на нашите очаквания„ 

 
Джейм Ескаланте 



Да бъде Коледата ви незабравима, 

а годината – неповторима! 

Да сте здрави, весели, засмени 

И от Бог благословени! 



Да бъде Коледата ви незабравима, 

а годината – неповторима! 

Да сте здрави, весели, засмени 

И от Бог благословени! 
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