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това отношение, свързани с професионалния опит на учителите и с профила на преподавателската им работа.
Учителите, в контекста на мотивирането на ученика за учене, придават висока
значимост на познаването на интересите
на ученика и на неговите възрастови особености. Те са склонни да пренебрегват
личностни особеностина ученика, неговите потенциалните възможности и неговата семейната среда, чието диференциране
изисква целенасочено внимание и специфична компетентност.
Налюдава се синхрон между ограничения интерес на учителите по отношение
познаването на индивидуалните особености на ученика и общата им нагласа за прилагане на индивидуален подход в работата
с учениците. Ясна позитивна нагласа за
подобен подход е характерна само за една
трета от учителите.
В заключение заслужава да се отбележи,
че резултатите от изследването поставят
въпроса за по-сериозно отношение на учителите към индивидуалните особености на
учениците като съществен резерв за повишаване на мотивацията за учене и постигането на по-високи академични резултати.
В тази връзка е от значение разширяването
на компетентността на учителите за личностните особености, от които в значителна
степен зависят полаганите от ученика усилия за овладяване на необходимите знания,
както и за особеностите, които могат да затруднят този процес.
От специално внимание се нуждае семейната среда, която е максимално неглижирана от учителите. Тя е съществен
фактор за мотивацията за учене на учени-

ците и връзката на учителя с тази среда е
наложително да бъде поддържана и стимулирана. Препоръчително е изработването
на критерии за оценяватето й и съответна
система за работа с родителите.
Въпросът за връзката между познаването на индивидуалните особености на
ученика и неговото мотивиране за учене
сериозно коренспондира с готовността на
учителите за прилагане на индивидуален
подход. Посочените по-горе резултати
дават основание да се отбележи необходимостта от създаване на по-изявена
положителна нагласа към този подход,
както и стимулиране на реалното му прилагане.
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