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1.Необходимост от повишаване на активността, съзнателността и 

самостоятелността на учениците в процеса на обучението  

Проблемът за самостоятелната работа на учениците не е нов. 

Необходимостта от активна самостоятелна и съзнателна дейност на учениците в 

процеса на обучението е била осъзната и изтъкната от дидактиката още в самото 

начало на нейното възникване. 

Интересните и ценни мисли на класиците на педагогиката за 

самостоятелната работа на учениците обаче не са могли да намерят реална 

почва за осъществяване в условията на съществуващото обучение. Проблемът за 

самостоятелната работа в процесът на обучението получава най-пълна 

интерпретация в съвременната дидактика. Необходимостта от повишаване на 

самостоятелността на учениците в процеса на обучението произтича не само от 

съвременните социални изисквания а и от редица 

дидактически,гносеологически и психологически основания. Изследванията 

показват , че влиянието на обучението върху умственото развитие на учениците 

се обуславя не само от съдържанието на учебната информация  а и от характера 

на тяхната познавателна и практическа дейност , в резултат на която усвояват 

знанията , формират у себе си умения и навици. 

Няма друго по ефектно средство за управление на развитието на 

познавателните способности на ученика освен неговата собствена 

самостоятелна дейност. В процеса на тази дейност се формира неговата 

психика , изграждат се отделни психически процеси и цялостната му личност. 

2.Същност на самостоятелната работа на учениците в процеса на 

обучението  

Значението , ролята и мястото на различните видове и форми на 

самостоятелна работа на учениците се разглеждат в редица по-нови учебници и 

трудове по дидактика и педагогиката в многобройни статии, студии и сборници , 

в специални монографии и други материали. 

В училищната практика се очертава тенденцията да се повишава 

относителния дял на учениците както по време на уроците така и при другите 

форми на обучение. 
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Богатата общо дидактическа и методическа литература в тази област 

позволява не само да направят редица уточнения на такива широко 

употребявани понятия като самостоятелна работа и самостоятелна дейност, 

самостоятелност, съзнателност, активност и п.р , а и да се разкрие по-пълно 

самата същност на самостоятелността на учениците. 

Под самостоятелна работа на учениците в процеса на обучението трябва 

да се разбира такава тяхна дейност, която те съзнателно организират и 

изпълняват в съответствие с определена цел , като преодоляват срещаните при 

постигането на целта трудности със собствени усилия при което ръководството 

на учителя е непряко , посредствено. 

С други думи, самостоятелната работа на учениците предполага 

съзнателно, а не механично изпълнение от тях на едни или други познавателни 

и практически действия, което може да се прояви в самостоятелно поставяне на 

целта на работата, в самостоятелно планиране на работата , в самостоятелно 

организиране или изпълнение на работата , в самостоятелни изводи или само 

оценка на резултатите от нея и т.н. Степента на самостоятелността учениците 

при изпълнение на работата зависи както от характера и съдържанието на 

задачата , която трябва да бъде решена , така и от равнището на развитието на 

учениците , от техните индивидуални възможности. Всеки ученик решава 

задачата със собствени усиля т.е без непосредственото участие на учителя , 

което обаче не изключва неговото  ръководство и помощта му. 

Същността на самостоятелността като качество на личността се състои в 

потребността и умението на учениците сами да решават в една или друга степен 

нови за тях проблеми , да откриват нови начини за тяхното решение. 

Често пъти за самостоятелност говорят тогава , когато ученикът работи 

сам, без преподавателя. Това обаче  не е достатъчно. Самостоятелността се 

формира тогава , когато на учениците се предоставя възможност сами да търсят 

решения на поставените задачи или сами да поставят проблеми и намират най-

рационалните пътища за тяхното решение. Следователно те могат да проявяват 

истинска самостоятелност само в дейността , която извършват без 
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непосредственото участие на учителя или на друго лице , като се опират на своя 

личен опит и използват вече усвоените знания и умения. 

Съществува тясна връзка между самостоятелността , съзнателността и 

активността на учениците  , без тези понятия да са тъждествени. Приема се , че 

активността е най-широко понятие , че учениците могат да бъдат активни, без да 

са самостоятелни. От друга страна  , повишаването на съзнателността на 

учениците в учебната работа обикновено води и до по-голяма самостоятелност. 

Познавателната дейност на ученика при изпълнение на възпроизвеждащи 

самостоятелни работи се характеризира с внимателно изслушване , запомняне и 

възпроизвеждане на определена информация.Обикновено ученикът възприема 

задачата , осмисля нейното условие , прави опит да реши отделни нейни части , 

мотивира своите действия но не е в състояние без помощта на учителя да я реши 

изцяло. В резултат от такава организация на самостоятелната работа учениците 

придобиват известен опит за изследователска дейност , овладяват отделни 

елементи за творчество, но все още не могат да организират и осъществят 

цялостно изследователско търсене.  

Актуална задача на съвременната дидактика е да разработи критериите за 

определяне мястото и дидактическата ценност на разнообразните видове и 

форми  на самостоятелна работа на учениците, както и да очертае по-важните 

пътища за съчетаване на различните нейни видове и структурата на уроците с 

оглед не само да се повишава качеството на знанията на учениците, а и да 

овладяват рационални методи на познавателна дейност.  

3.Взаимовръзка между самостоятелната работа на учениците в клас и 

домашната самостоятелна работа  

Повишаването на относителния дял на самостоятелната работа на 

учениците в клас предполагат не само да се използват разнообразни нейно 

видове и форми , а и да се намери оптимално съотношение и съчетание между 

възпроизвеждащите и творческите самостоятелни работи.  

В нашето училище все още не е преодоляно еднообразието на домашната 

самостоятелна работа на учениците , която твърде често се свежда главно до 

повторение и затвърдяване  с помощта на учебниците на изучения по време на 
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уроците материал. Необходимо е все по голямо място да заема изпълнението от 

учениците на различни упражнения, не само за затвърдяване и приложения на 

знанията а и за придобиване на нови знания,за формиране умения и навици . 

Задачите за домашна работа трябва да се индивидуализират , да се вземат под 

внимание пропуските, срещащи се у ученика , обемът на неговите знания и 

навици, като на по-силните ученици се поставят задачи , които задълбочават 

техните знания и повишават качеството им. 

Според нормите на училищната хигиена времето за изпълнение на 

домашната работа на учениците от началните класове е от 1 до 1 и ½  часа, а за 

тези от средния курс от 1 до 2 часа а за учениците от горния курс до 3 часа.  

4.Дидактически и психологически изисквания за ефективност на 

самостоятелната работа на учениците  

  Ефективността на самостоятелната работа на учениците зависи от 

съблюдаването на редица дидактически и психологически изисквания. На първо 

място трябва да се посочи необходимостта от перспективно тематично 

планиране на самостоятелната работа. То позволява да се осъществи 

рационално степенуване на самостоятелната работа по обем, сложност и 

трудност в зависимост от целите, вида и съдържанието на уроците, от 

познавателните възможности на учениците. 

Наред с общите за класа задачи често пъти се предлагат задачи с висока 

или ниска степен на трудност, които се избират по желание, групови 

диференцирани или индивидуални задачи.Ефективността на уроците до голяма 

степен зависи от установяването на оптимално съотношение между 

изложението на учебния материал  от учителя и от самостоятелната работа на 

учениците. 

Провеждат се изследвания с цел да се установи влиянието на което 

оказват върху качеството на усвояваните знания различните видове  съчетания 

между устното изложение на учебния материал от учителя и самостоятелната 

работа на учениците с учебника(или други видове самостоятелна работа) при 

първичното изучаване на новия материал , при неговото затвърдяване и 

обобщаване. Данните показват че при съчетанието между устното изложение на 
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материала от учителя и самостоятелната работа на учениците ,качеството на 

знанията се повишават с 10-15% в сравнение с резултатите от използването на 

всеки метод   поотделно. 

5.Самостоятелната работа на учениците и ръководната роля на учител 

При повишаване на относителния дял на самостоятелната работа на 

учениците по време на уроците, ръководната роля на учителя не намалява. 

Неговите ръководни функции стават по-сложни и придобиват своеобразен 

характер. В процеса на обучение учителя е не само пряк източник на учебна 

информация  а и организатор на самостоятелната работа на учениците и педагог 

който ги обучава на методите и похватите за изпълнение на задачите за 

самостоятелна работа 
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