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Резюме. Настоящата статия представя изследване върху възможността за мотивиране на
учениците за учене на базата на техните индивидуални особености. В изследването участват
2655 учители от прогимназиалния и гимназиалния етап на обучение в страната, които в тази
връзка ранжират значимостта на експертно избрани индивидуални особености. Проучена е също
общата нагласа на учителите за индивидуален подход в работата с учениците. Резултатите
показват, че 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 личностните особеностина ученика, неговите потенциални възможности и неговата семейната среда. Налюдава се синхрон между ограничения интерес на учителите
по отношени индивидуалните особености на ученика и общата им нагласа за прилагане на индивидуален подход в работата с учениците.
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Особеностите, с които се отличава индивидът, поведенческите ефекти, с които те са
свързани представляват интерес за много
области на социалната практика. Тяхното
познаване обаче е с подчертана значимост
за образователната (училищната) практика.
Познаването на индивидуалните особености на ученика е съществена предпоставка
за мотивирането му за учене и съответно
за по-висок академичен успех, както и за
развитие на потенциала, който той носи.
По същността си това е актуална тема за
българското общество днес.
Доказано е, че изявите на отделния човек, поведенческият му отговор към сти-

мулите на средата в много голяма степен
зависят от неговите личностни особености. Това напълно е валидно за ученика.
От гледна точка на процеса и резултата от
ученето с определена значимост се очертават личностните особености съзнателност,
екстравертност, тревожност, мотивация за
постижение, локализация на контрола и
други. Всяка от тях предполага следване
от ученика на определен стил и стратегия
в процеса на учене и изява (Начева, 2008;
Пенчева, 2006; Slavin, 2003, Atkinson &
Raynor 1974; Curry,1990 и др.).
Възрастовите особености също имат
специално влияние върху поведението на

