
 
Утвърдил: ………………….. 
    
   Декан 
Дата ............................. 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

Факултет: ФИЛОСОФСКИ 
Специалност: (код и наименование) 

Ф Ф П 0 2 0 1 1 6 

Психология 
.................................................................................... 
Магистърска програма  (код и наименование) 

Ф Ф П 3 4 0 1 1 6 
 
Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 
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Преподавател: проф. д.пс.н. Пламен Калчев 

 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 30 

Обща аудиторна заетост 30 

Извънаудиторна 
заетост 

Реферат  

Доклад/Презентация  

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси  

   

Обща извънаудиторна заетост 30 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 60 

Кредити аудиторна заетост 1 

Кредити извънаудиторна заетост 1 

ОБЩО ЕКСТ 2 

 

№ Формиране на оценката по дисциплината % от оценката 

1.  
Workshops {информационно търсене и колективно обсъж-
дане на доклади и реферати) 

15 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 15 

3.  Изпит 70 

Критерии за оценяване 

И 3 0 8 
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Общият сбор от точки се формира от посочените компоненти на оценката, в съответствие с 
предварително дефинираната пропорция. Изпълнение на всеки от компонентите изисква 
специфични знания и умения. Въз основа на общия брой точки, оценката се определя в про-
цент от максималния бал, при следните критерии:  

≥ 85% Отличен  

 ≥ 70%  –  < 85% Много добър 

≥ 55%  –  < 70% Добър 

≥ 40%  –  < 55% Среден 

 < 40% Слаб 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът Мотивация за учене и учебни постижения си поставя като основни цели запозна-
ване на студентите: (1) със съвременни теории за мотивацията и приложението им обуче-
нието; (2) с проблема на „немотивираното дете“ (детето, което се учи под възможностите 
си): дефиниции, възрастови особености, специфични нагласи; (3) с типология на немоти-
вираните децата (децата които се учат под възможностите) ; (4) с методи за оценка на 
проблема и (5) с насоки за консултиране и интервенция 

 

Предварителни изисквания: 

Базови знание по психология на развитието в детска и юношеска възраст. 

 

Очаквани резултати: 

След завършване на курса студентите ще демонстрират знания: 

• за съвременните теории за мотивацията и приложението им обучението; 

• характеристики на немотивирания ученик – детето, което се учи под възможнос-
тите си: дефиниция, възрастови особености, вътрешни нагласи/убеждения; 

• типология на децата, които се учат под възможностите си: детайлно описание и 
идентификация на основни типове; 

• пътища за справяне – консултиране и помощ. 

  

 
Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 

1 Мотивация за учене: определение и характеристики. Поведен-
чески подходи 
Положително/отрицателно подкрепление и наказание; източници 
на подкрепление; поведенчески контракт и система на стимули-
ране; ефективни и неефективни похвали. Когато наградите и нака-
занията не работят – ограничения на поведенческите подходи. 

2 

2 Вътрешна и външна мотивация за учене. Теория за самодетерми-
нацията 
Видове външна мотивация (според степента на автономия и пре-
живяван контрол); ефекти върху вътрешната мотивация. Източници 
на вътрешната мотивация. Методи за оценка. Стимулиране на мо-
тивацията в класната стая. 

2 
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3 Атрибутивни теории за мотивацията 
Каузални атрибуции и каузални дименсии. Предпоставки за атри-
буциите; поведенчески и емоционални последици от атрибуциите. 
Заучена безпомощност. Приложение на атрибутивните теории в 
класната стая. Оценка на атрибуциите. Интервенции, основани на 
промяна в атрибуциите. 

2 

4 Перцепция на способностите: чувство за аз-ефективност 
Чувство аз-ефективност – дефиниции и ефекти върху постиженията. 
Развитие и източници на чувство аз-ефективност. 
„Теории“ за способностите на равнището на масовото съзнание. 
Ориентация към учене и ориентация към изпълнение. 

2 

5 Перцепция на способностите: чувство за лична ценност 
Фактори, детерминиращи чувството за лична ценност; директни и 
индиректни влияния на способностите и усилията; „двойнст-
вена“ роля на усилията; стратегии за защита на чувството за лична 
ценност и ефекти в класната стая. 

2 

6 Изпитна тревожност 
Произход и развитие. Компоненти на изпитната тревожност и 
ефекти върху постиженията. Методи за оценка. Походи за интер-
венция 

2 

7 Немотивираното дете (детето, което се учи под възможностите 
си) (1) 
Принципи и критерии за идентификация, възрастови особености. 
Вътрешния свят: работни модели и ирационални убеждения; сабо-
тиращо постиженията поведение в класната стая.  

2 

8 Немотивираното дете (2) 
Пътища към промяна: стратегии за конструктивна комуникация. 

2 

9 Немотивираното дете (3) 
Стратегии за помощ вкъщи, екипна работа с учителя ; стратегии за 
помощ в класната стая, справяне с деструктивното поведение в 
училище; процесът на трансформация – реалистични очаквания.  

2 

10 Типология на немотивираните ученици в юношеска възраст  
„Безгрижният тип“: основни характеристики, чек-лист за ориенти-
ровъчна оценка, анализ на типичната (истинската) мотивация, пъ-
тища за справяне, реалистичен поглед върху перспективите за про-
мяна, насоки за консултиране и помощ. 

2 

11 Типология на немотивираните ученици в юношеска възраст  
„Тревожният тип“: основни характеристики, чек-лист за оценка, 
анализ на типичната (истинската) мотивация, пътища за справяне, 
реалистичен поглед върху перспективите за промяна, насоки за 
консултиране и помощ 

2 

12 Типология на немотивираните ученици в юношеска възраст  
„Търсещият идентичност“: основни характеристики, чек-лист за 
оценка, анализ на типичната (истинската) мотивация, пътища за 
справяне, реалистичен поглед върху перспективите за промяна, на-
соки за консултиране и помощ 

2 

13 Типология на немотивираните ученици в юношеска възраст  2 
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„Безскрупулният“: основни характеристики, чек-лист за оценка, 
анализ на типичната (истинската) мотивация, пътища за справяне, 
реалистичен поглед върху перспективите за промяна, насоки за 
консултиране и помощ 

14 Типология на немотивираните ученици в юношеска възраст  
„Тъжният“: основни характеристики, чек-лист за оценка, анализ на 
типичната (истинската) мотивация, пътища за справяне, реалисти-
чен поглед върху перспективите за промяна, насоки за консулти-
ране и помощ 

2 

15 Типология на немотивираните ученици в юношеска възраст  
„Бунтуващият се/опозиционерът“: основни характеристики, чек-
лист за оценка, анализ на типичната (истинската) мотивация, пъ-
тища за справяне, реалистичен поглед върху перспективите за про-
мяна, насоки за консултиране и помощ 

2 

 
 

Конспект за изпит 
 

№ Въпрос 

1 Мотивация за учене: определение и характеристики. Повеиденчески подходи 

2 Вътрешна и външна мотивация за учене. Теория за самодетерминацията 

3 Атрибутивни теории за мотивацията 

4. Перцепция на способностите: чувство за аз-ефективност 

5. Перцепция на способностите: чувство за лична ценност 

6. Изпитна тревожност 

7. Немотивираното дете (детето, което се учи под възможностите си) (1) 

8. Немотивираното дете (детето, което се учи под възможностите си) (2) 

9. Немотивираното дете (детето, което се учи под възможностите си) (3) 

10. Типология на немотивираните ученици в юношеска възраст: „Безгрижният“ 

11. Типология на немотивираните ученици в юношеска възраст: „Тревожният“ 

12. Типология на немотивираните ученици в юношеска възраст: „Търсещият идентич-
ност“ 

13. Типология на немотивираните ученици в юношеска възраст: „Безскрупулният“ 

14. Типология на немотивираните ученици в юношеска възраст: „Тъжният“ 

15. Типология на немотивираните ученици в юношеска възраст: „Бунтуващият се“ 
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