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ПРЕДГОВОР

П

ри толкова много учебници по педагогическа психология защо написахме още един?

Акценти в текста
Когато писахме този учебник, си поставихме две цели. Първо, искахме да
покажем на студентите какво и как областта на педагогическата психология
може да постигне. Второ, искахме да наситим текста с единно, обединяващо
гледище, за да помогнем на студентите по-добре да го разберат. Накратко,
искахме да им дадем разбиране както за изкуството, така и за науката педагогическа психология. По-конкретно, подчертаваме:
 Опитния учител и опитния ученик
Вярваме, че генералната цел на педагогическата психология е да разбере и
да развива експертните познания в преподаването и ученето, и че един текст
по педагогическа психология трябва да е организиран около това, как всяка
от темите в курса е свързана с развитието на експертни познания в преподаването и ученето. Този текст отразява нашата отдаденост на целта. Първа
глава, „Как да станеш експерт“, дефинира опитния учител и опитния ученик.
Темата – как да станеш експерт – се появява във всички останали глави и педагогическите характеристики на текста са ориентирани също към нея.
 Фокус върху практическото
Много от студентите по педагогическа психология са на практика или стажуват
като учители. Следователно е особено важно текстът да има практическо
ударение. В цялата книга се фокусираме върху реалния свят, показвайки
на читателите как да използват това в класната стая, което учат от текста.
Същевременно не даваме дълги списъци от инструкции, защото те всъщност
пречат на доброто преподаване и учене. По-важното от запаметяването на
списъци е развитието на белега на експертните познания: човек да е разсъждаващ практик. Постигаме тази цел, като даваме на студентите полезни
насоки и по-важното: като им показваме къде и кога да ги използват. Нашите
изследвания са показали, че най-трудното нещо по отношение на практиката е
не научаването на ефективни процедури, а знанието кога и как да се използват.
Освен тези два основни акцента в целия текст подчертаваме и:
 Мултикултурализма и половите различия
Положили сме специални усилия да подготвим учителите за класната стая
днес и утре. Все по-често те се оказват предизвикани от мултикултурни и многоезикови паралелки. Те трябва да са подготвени например за специалните
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нужни на учащите, които имат ограничени познания и умения по английски
език. Освен това трябва да осъзнават как половоролевите стереотипи ограничават образователните възможности както за момичетата, така и за момчетата. Тези теми са подчертани в шеста глава „Групови различия: социоикономически статус, етнически произход, пол и език“.
 Индивидуални различия: изключителни деца
За днешните дейци на образованието е важно да разбират надареността, обучителните затруднения и разстройствата в ученето и как да подхождат към
тези различия в класната стая. Най-вече в пета глава, „Индивидуални различия:
изключителни деца“, представяме начини за предизвикване на надарените
учащи, които учат в рамките на традиционните училищни паралелки. В същата
глава подчертаваме, че учащите със затруднения могат да станат опитни в
ученето точно както и тези без затруднения. Предлагаме насоки за осигуряване
на помощ и подкрепа на тези учащи, за да реализират потенциала си.
 Балансирана перспектива
При организирането на този текст поддържахме стандартния обем и последователност на главите. Същевременно сме включили най-новите и значими
теории и изследвания, които студентите трябва да усвоят. Освен това, макар
да представяме собствените си гледни точки в целия текст, внимателно сме
избягвали да представяме само една гледна точка, защото вярваме, че за студентите е от съществено значение да си изградят собствено мнение по въпросите от педагогическата психология. В това отношение книгата е уникална.

Педагогически характеристики на текста
Въвеждащ курс по педагогическа психология трябва да представи огромен
обем материал. За да помогнем на студентите да го научат, сме включили
различни типове педагогически помощни средства, за да ги подпомогнем да
усвоят съдържанието и да го прилагат в бъдещата си преподавателска работа.
 Педагогически

особености в началото на главите

П    
. Кратък план на главата, очертаващ основните теми, дава
на студентите предварителна организация и подпомага ученето.
Г

 . Няколко цели от главата, формулирани като въпроси,
също помагат на читателите да подходят към съдържанието на главата.
Н     . Всяка глава започва с винетка, показваща разсъждаващи
практици в действие. Винетката подчертава основна тема от главата, показвайки нейната релевантност за преживяванията в класната стая, и се
цитира в целия текст.
О   
. След винетката представяме кратък обзор на съдържанието на главата и защо то е релевантно на практиката в класната стая.
Тази част е озаглавена например „Защо разбирането на мисленето е важно
за учителите“ или „Защо разбирането на мотивацията е важно за учителите“.
Тази въвеждаща част осигурява на студентите непосредствена връзка между
понятията от главата и практиката в класната стая.
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 Педагогически

особености на текста

В  
. Изследванията са показали, че просто запаметяването на текста е един от най-малко ефективните начини за учене. Вместо
това учащите учат по-ефективно, когато преработват информацията, която
трябва да научат, по различни начини и мислят задълбочено за нея. Помагаме
им да го направят, като включваме въпроси, интегрирани в текста, които
ще ги насърчат да мислят аналитично, творчески и практично за ученото.
Три типа въпроси: Аналитично мислене, Творческо мислене и Практическо
мислене, са представени във всяка глава. Тази рамка, базирана на триархичната теория на Стърнбърг за човешката интелигентност, способства
студентите да мислят за това, което учат, а не просто да го преработват на
повърхностно ниво. Предложените отговори са дадени в текста, така че студентите да могат да мислят за своите отговори и след това да ги сравнят с
моделираните предложения.
Г   . Подобно на „Въпроси за размисъл“, предложенията в
тази рубрика подтикват студентите да мислят по различни начини – аналитично, творчески и практически – по дадена тема. Рубриката описва начините, по които учителите и учениците подхождат към всекидневните предизвикателства м класната стая.
П       . Тези подчертани списъци са представени периодично във всяка глава след основните части. Те осигуряват на студентите
практически приложения на конкретни понятия от педагогическата психология, като показват как опитните учители ги използват в класната стая.
К       . Тези дейности, предложени в текста
на всяка глава, помагат на студентите да разберат конструктивизма, като
лично използват теорията, за да надграждат прочетеното в текста.
Ф . Всяка глава включва дебати от три гледни точки по важен педагогически въпрос. Педагозите често обсъждат въпроси, например хомогенно
срещу хетерогенно групиране или традиционни срещу многокултурни паралелки, сякаш няма никаква средна позиция. Педагогическите проблеми
обаче не са толкова прости като спор „за или против“: в обучението няма
панацея. По-скоро имаме нужда от интелигентни комбинации от техники, за
да бъдем ефективни. Затова в тези дебати в рубриката „Форум“ показваме,
че има средни позиции между крайностите по проблемите.
И       . Всяка глава съдържа интервю с реален
учител. Прозренията от опитния учител показват как той/тя прилага в
класната стая някой пункт от представения в главата материал.
 Педагогически

характеристики на края на главите

О). Всеобхватно обобщение на ключови тези, включително приложения в класната стая, е представено в края на всяка глава.
К     . Термините с получерен шрифт в главата са
дефинирани в тази рубрика.
К 
    :     . Тези дейности, групирани
според нивото – начално, основно, средно училище – подканват читателите
да приложат понятията от главата към проблемите в училищната практика.
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Промени във второто издание
Областта на педагогическата психология се промени съществено след публикуването на първото издание на „Педагогическа психология“. Старшият
автор като председател на Комисията по публикациите на Американската
асоциация за педагогически изследвания имаше възможност редовно да наблюдава колко много неща са се променили! Публикуват се нови статии и
книги, които променят строежа на областта почти всекидневно. Със създаването на Института за педагогически науки на американското Министерство
на образованието изследванията в педагогическата психология процъфтяха в
годините след публикуването на първото издание.
В това второ издание напълно ревизирахме текста, за да отрази областта
такава, каквато съществува днес. Новото издание съдържа стотици нови и
осъвременени препратки, както и редица други преработки. Да ги разгледаме
глава по глава.
 Първа

глава.
Как да станете експерт?

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Подобрено обсъждане на различията между начинаещите и опитните учители и между начинаещите и опитните учащи.
Добавени стратегии към частта за постигане на експертни познания в преподаването и ученето.
Добавени множество препратки и обсъждането им към частта върху развитието на експертни познания от учителите.
Добавена таблица, сравняваща характеристиките на начинаещите и опитните
учители.
Добавена таблица, обобщаваща начините, по които опитните учители са ефикасни.
Добавена таблица, обобщаваща как мислят за проблемите опитните учители.
Разширено обсъждане как да се оценява ефективността на стратегията.
Засилено обсъждане на ролята на Аз-ефективността в способността за учене и краткосрочните и дългосрочните последици от различните нива на Азефективност.
Добавен материал за междукултурните сравнения, релевантни на стиловете
на учене, саморегулацията и теориите за интелигентността.
Разширено обсъждане на понятието „отлагане на задоволяването“.
Добавен материал върху локуса на контрола и неговата връзка с успеха на учащите.
Добавена таблица за характеристиките на имащите успех учащи.
Добавено обсъждане на въпроса, дали познанията за съдържанието или тези
за преподаването са по-важни за превръщането в опитен учител с нов поглед
към този познат въпрос.
Добавен материал върху инкременталните срещу фиксираните гледища за
интелигентността.

 Втора

глава.
Познавателно развитие

•
•
•

Засилено обсъждане на мозъчната пластичност.
Подобрена дискусия на това, как хората променят средата си точно както средата променя хората.
Обогатено обсъждане на значението за развитието на необщата среда на братята/сестрите в семейството.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Добавен пример на езиково развитие, показващ, че етапите може да се появяват във фиксиран ред.
Добавени съображения по въпроса за специфичността за областта в развитието.
Осветлено е подходящото ниво на предизвикателства за учащите в училищна
среда.
Добавени свидетелства, показващи как започва да се появява разбирането за
постоянство на обектите.
Засилено е обсъждането на последната част от етапа на конкретните операции по Пиаже.
Обогатена дискусия на ограниченията на теорията на Пиаже, например становището, че не всички деца достигат до етапа на формалните операции.
Засилена употреба на междукултурни и многокултурни примери.
Добавена информация за значението на откриването на проблема.
Добавено обсъждане на характеристиките на материала за четене, които го
правят по-привлекателен за учащите.
Отбелязано е значението на това учащите да използват миналите познания в
придобиването на нови.
Засилено е обсъждането на усвояването на понятията.
Осигуряването на структурирано знание се обсъжда в по-голяма степен.
Засилено е обсъждането на значението на надграждането на уменията в майчиния език.
Добавена е информация за значението на декодирането на неопределеността
за гладкото четене.
Обсъдено е отношението на конкретни паметови дефицити с обучителните
трудности.
Обсъдено е значението на разбирането на литературата в историческия ѝ
контекст.
Отбелязано е, че експертните познания включват знаене кои теории и кога да
се използват.
Добавена е нова част върху теорията за ума.
Добавено е обсъждане на невербалното бърборене на бебетата, учени на американския жестомимичен език.
Обогатено е обсъждането на езиковия детерминизъм.
Обсъдено е значението на адаптирането към усвояващите английския в класните стаи.
Подобрено е обсъждането на развитието на мозъка.
Добавена е всеобхватна дискусия на значението на темата за развитието на
експертни познания за познавателното развитие.

 Трета

глава.
Личностно, полово, социално и нравствено развитие

•
•
•
•
•
•
•
•

Засилено е обсъждането как да се интерпретира теорията на Ериксън за психосоциалното развитие.
Включен е нов материал за темперамента.
Засилено е обсъждането на половите роли и половоролевите стереотипи.
Обсъдена е връзката между наблюдаването на домашно насилие и по-късното
включване в него.
Обсъдено е кога еднополовите паралелки могат да доведат до по-добро академично представяне.
Силно подобрена е дискусията на научните обяснения на хомосексуалността.
Добавена е дискусия на ролята на бащите в подпомагането на привързаността
при малките деца.
Добавено е обсъждане на значението на ранните грижи за по-късната емоционална стабилност.

19

Р<DK)% ДT. С%K)&DK)J • У'&#; М. У;=GF$  П'#!J<J;@'$"! ($;O<=<J;G

20

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Добавена е дискусия на привързаността към учителите.
Засилено е обсъждането на етапите на играта.
Обсъдени са игровите умения като форма на развитие на експертни познания.
Обсъдено е значението на разбирането от учителите на домашната среда на
децата в техните паралелки.
Засилена е дискусията на междукултурната приложимост на теорията на
Колбърг за нравственото развитие.
Засилено е обсъждането на разстройствата на храненето, включително анорексия нервоза.
Добавено е обсъждане на затлъстяването като социален проблем и на дискриминацията на децата срещу затлъстелите им съученици.
Засилено е обсъждането на депресията при деца в училищна възраст.
Добавено е обсъждане на връзките между използването на антидепресанти и
самоубийствата в юношеска възраст.
Добавени са нови статистики за злоупотребата с алкохол при юношите.
Добавен е материал върху признаците за злоупотреба с вещества от деца в
училищна възраст.
Добавен е материал за сексуалното поведение при децата.
Включена е информация за ваксината Gardasil за предотвратяване на инфекцията с папиломния вирус при млади жени.
Добавен е материал върху юношеската бременност.
Включени са нови изследвания върху образователните програзи за контрацептивите.

 Четвърта

глава.
Индивидуални различия:
интелигентност, когнитивни стилове
и стилове на учене, творчество и мъдрост

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Интелигентността експлицитно е свързана с метапознанието.
Разширена е значително частта върху мозъка и интелигентността.
Разширено е представянето на теорията на Гарднър за множествената интелигентност.
Преформулирано е представянето на триархичната теория за успешната интелигентност.
Обогатено е представянето на емоционалната и социалната интелигентност.
Добавен е нов материал върху културата и интелигентността.
Обсъдено е отношението на социалната класа и унаследяемостта на интелигентността.
Включени са допълнителни свидетелства за изменчивостта на интелигентността.
Добавен е съществен нов материал за децата пред риск.
Добавен е нов материал за значението на преподаването за мъдростта и мъдрото мислене.

 Пета

глава.
Индивидуални различия: изключителни деца

•
•
•

Добавен е нов материал за последиците от закона „Нито едно изостанало
дете“.
Разширено е обсъждането на нови становища за умственото изоставане.
Добавен е нов материал за генетичните синдроми, които са предвестници на
умственото изоставане.

П)'#J</<)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Добавено е обсъждане на отношението между езиковите затруднения и първия научен език.
Обогатена е дискусията на предизвикателствата на преподаването на деца с
обучителни затруднения.
Добавено е обсъждане на ефектите на Матю.
Добавено е обсъждане на децата, които са надарени, но имат затруднения в
ученето.
Добавено е обсъждане на възможните причини за увеличаването на случаите,
диагностицирани с разстройство на вниманието с хиперактивност (ADHD).
Добавено е обсъждане на нови лекарствени медикаменти за ADHD.
Добавено е обсъждане на децата с перцептивни дефицити.
Добавено е обсъждане на паметовите дефицити, включително амнезия.
Добавено е обсъждане на хемисферната специализация на мозъка.

 Шеста

глава.
Групови различия: социоикономически статус,
етнически произход, пол и език

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

Добавен е списък с най-новите демографски тенденции, свързани с образователните потребности на обществото, включително данни за етническите,
половите и социоикономическите различия.
Добавена е дискусия на демографските характеристики на бедността и нейното значение за учителите.
Добавено е обсъждане на имиграцията и нейното значение за етническия провал на американските училища.
Добавен е материал за образователните постижения на имигрантите и специалните нужди, които учителите трябва да обмислят.
Добавен е значителен материал върху американците от латиноамерикански
произход – относителният им ръст в американското население е най-голям.
Разработена е дефиницията и обсъждането на социоикономическия статус,
какво той означава за изследователите на обучението, както и за образователните траектории на учащи с различен социоикономически статус.
Разработено е обсъждането на взаимоотношението между родителя и детето,
и как това взаимоотношение е обвързано с интелектуалното и езиковото развитие.
Добавено е разглеждане на взаимоотношението между Аз-схемите на учащите
и представянето в училище, както и промените на това взаимоотношение в
развитието.
Добавен е материал върху груповите различия в академичното представяне,
включително подробен обзор на статистическите тенденции в груповите различия и обсъждане на становището на съвременните теоретици за причината
на тези различия между групите.
Добавена е критична дискусия на етническия произход и интелигентността.
Добавени са междукултурни данни за представянето в училище като функция
от етническия произход, пола и националността.
Добавени са скорошни данни и теоретични обяснения за половите различия
в академичното представяне и дискусия на течащите спорове за биологията
срещу средата в това полово различие.
Добавен е материал върху половите тенденции в постиженията и как те се
променят, в частност как момичетата за затворили пропастта между тях и
момчетата и днес имат по-добри постижения от тях в хора на цялото училищно обучение.
Засилена е частта върху културните различия в ученето и какво те означават
за преподаването в съвременната многокултурна среда.
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 Седма

глава.
Поведенчески подходи към ученето

•
•
•
•
•
•
•

Добавено е обсъждане на фундаменталните допускания на бихейвиористкия
подход.
Добавено е обсъждане на Малкия Албърт и ефектите на изследването върху
историята на поведенческите подходи към ученето.
Разширено е обсъждането на релевантността на поведенческия подход към
ученето за разбиране на пристрастяването.
Добавен е всекидневен пример на оперантно обуславяне.
Обсъдени са генерализацията и дискриминацията на стимула.
Добавено е обсъждане на заучената безпомощност и заучения оптимизъм.
Разширено е обсъждането на ученето чрез наблюдение и агресията.

 Осма

глава.
Когнитивни подходи към ученето

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разширено е обсъждането на представите.
Разширено е обсъждането на имплицитната памет.
Добавена е дискусия на ярките спомени.
Добавена е нова дискусия на мнемониките и мнемонистите.
Добавена е нова дискусия на биологията на паметта.
Добавена е нова част за автобиографичната памет.
Добавена е нова дискусия на паметовите изкривявания.
Добавена е нова дискусия на свидетелските показания.
Добавена е нова дискусия на детските спомени.

 Девета

глава.
Мислене: формиране на понятия,
разсъждения и решаване на проблеми

•
•
•
•
•
•
•

Добавен е нов материал за ролята на работната памет в мисленето.
Добавен е нов материал върху еволюционния подход към дедуктивните разсъждения.
Добавено е обсъждане на евристиките и грешките.
Добавени са стратегии за решаване на проблеми.
Добавен е материал за ролята на работната памет в решаването на проблеми.
Добавена е съществена част за моделите за вземане на решение, включително
задоволяване на минималните изисквания.
Добавен е материал за експертните познания и груповото решаване на проблеми.

 Десета

глава.
Мотивиране на учащите

•
•

•

•

Разработена е частта върху динамичната, развитийно детерминирана природа на мотивацията и какво тя означава за учащите на различна възраст.
Засилено е обсъждането на тезата, че вътрешната и външната мотивация не е
нужно да са взаимно изключващи се; добавени са изследователски резултати
за потенциалните недостатъци на външната мотивация в ранното обучение.
Добавена е обстойна част върху ролята на интереса на учащия към собственото му учене и са отбелязани конкретни стратегии, които учителите могат да
използват, за да засилват интереса на учащите.
Добавени са разкази за ефектите на похвалите върху постиженията на учащите.
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•

•
•

•

•

•

•
•
•

Обогатено е обсъждането на ролята на физиологичната възбуда на учащия в
ученето и как учителите могат да разпознават и да оптимизират нивото на
възбуда и ученето на учениците.
Добавени са нови доказателства за взаимоотношението между целите за овладяването на задачата и постиженията на учениците.
Добавени са доказателства за времето и природата на обратната връзка от
учителите и как тези характеристики на обратната връзка взаимодействат с
възприятията на учащите за собствените им способности.
Отбелязани са конкретни поведения, които да се следят, за да се идентифицират индивидуалните различия в потребностите на учащите и е обсъдено как
да се индивидуализира обратната връзка и преподаването, за да се оптимизира мотивацията на учащите чрез тези различаващи се потребности.
Добавена е голяма част за избора на учащия и неговата роля в ученето, как
правилно и ефективно да се въвежда изборът на учащите в класната стая, както и са представени нови доказателства, свързани с избора на учащите и неговия ефект върху преподаването.
Предложени са подходи към въвеждането на стандартизираните тестове, така
че учителят да не подкопава значението на тестовете и представянето да се
оптимизира.
Добавено е обсъждане на потенциалните начини за намаляване на заплахата
от стереотипите, включително свидетелства от изследвания с интервенция.
Обогатена е дискусията на развитието на половите различия не само в постиженията, но и в Аз-концепцията за способностите.
Обсъдена е ролята на индивидуалните различия в семейната структура в мотивацията.

 Единадесета

глава.
Управление на класа

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Споменати са скорошни национални статистики за насилието от непълнолетни.
Добавени са доказателства за и обсъждане на различията в стиловете на управление на класа на учителите и лошото поведение на учениците.
Добавен е детайлен списък на конкретни характеристики на техниките за управление на класа, които опитните учители използват, илюстрирани с хипотетични примери.
Добавени са изследвания върху индивидуалните различия в подчинението на
учениците и стиловете на управление, които работят най-добре с различните
ученици.
Добавени са две таблици за техниките на опитните управляващи класа.
Добавен е детайлен списък на методите за ефективно реагиране на лошото
поведение на учениците с хипотетични примери, които ги илюстрират.
Добавени са изследователски доказателства за ефектите от пращането при
директора върху ефективността на управлението на класа и ефекта на наказателните мерки върху цялостното насилие в училище.
Добавена е дискусия на изследванията, показващи как да се ограничава/предотвратява насилието в училище.
Описани са характеристики на езика на тялото, които може несъзнавано да
внушават враждебност от страна на учителя към ученика.
Подобрен е подробен списък на личните, училищните и семейните характеристики на учениците, които участват в насилие.
Добавена е теоретичната перспектива на натрупания риск у ученици, които
проявяват насилие.
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 Дванадесета

глава.
Преподаване в класната стая

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

Добавени са свидетелства, че обучаващите се учители наистина имат полза от
тези типове уроци, след като се изправят пред класа.
Обсъдено е, че ефективните цели на преподаването не е нужно да са сложни и
може да са просто изречение или въпрос.
Представени са свидетелства в подкрепа на използването на таксономията на
Блум и колеги, показващи, че тя подпомага ученето на по-високо ниво и постиженията.
Добавена е детайлна решетка, показваща съвременното мислене за нивото на
познавателните цели на обучението.
Добавени са нови доказателства за ползите от директното преподаване и ролята на ентусиазираното преподаване в създаването на ползи за учениците.
Добавени са свидетелства, че ефективните учители използват широк спектър
от задачи за учениците.
Добавени са свидетелства, че несъответстващите си стилове на преподаване и
на учене може да са вредни за учениците.
Разработени са потенциалните „за“ и „против“ на използването на ръководеното от учителя срещу ръководеното от учениците преподаване с подкрепящи доказателства.
Обсъдено е как най-ефективно да се въвежда центрираното върху ученика
учене и какви конкретни стратегии постигат това.
Добавено е по-пълно описание на контекста, в който малките групи действително постигат целите си.
Добавено е обсъждане на степента, до която сътрудничещото учене е ползотворно начинание за учителите и учениците, отбелязвайки, че сътрудничещото учене „работи“ в много повече ситуации, отколкото е обсъждано преди.
Добавена е детайлна дискусия на неотдавнашните изследвания, показващи
ползите от сътрудничещото учене, съчетана с обогатено обяснение на средата
за сътрудничещо учене.
Разработена е дискусията на реципрочното преподаване и новите доказателства за неговите ефекти върху четящите със затруднения.
Добавени са свидетелства за ефективността на компютрите в учебната среда.

 Тринадесета

глава.
Стандартизирано тестиране

•
•
•
•
•
•

Добавена е дискусия на обосновката за стандартизираното тестиране.
Добавена е дискусия на ролята на закона „Нито едно изостанало дете“ върху
стандартизираното тестиране.
Добавена е част върху проблемите с понятието „умствена възраст“.
Добавена е част върху историята и новото издание на SAT.
Добавена е част върху въпросите на културата в стандартизираното тестиране.
Добавена е част върху стандартите NBPTS.

 Четиринадесета

глава.
Оценка в класната стая

•

Добавена е информация върху ефектите на различните оценки върху възприятията на учениците за ориентацията към целта, Аз-ефективността и други
свързани с мотивацията фактори, и ефектите на незабавната обратна връзка
и компютъризираните тестове върху тези фактори.
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•
•

•
•

•
•
•

Добавена е дискусия на съчетаването на оценките към стиловете на учене при
различните типове ученици.
Обогатена е дискусията на ефектите на различните типове обратна връзка от
учителите, включително похвалата и отрицателната обратна връзка, върху
учебната среда и постиженията на учениците.
Добавени са стратегии за писане на въпроси за съчетаване на тестовите айтеми и есеистичните въпроси.
Добавена е информация за изследователските резултати за оценяване на напредъка, използвайки автентични, количествени оценки, дори за творчески
ориентирани предмети като изкуствата.
Добавена е дискусия на типа оценка и ученето на учениците, особено по отношение на автентичните типове оценки.
Добавени са изследователски резултати за потенциалните различия между
вербалната и писмената обратна връзка от учителите.
Добавен е пример на „договор“ за учене между учителя и ученика, обяснявайки точно как учениците могат да постигнат всяко ниво на оценяване за даден
клас (т.е. 6–2).

Признателност
Второто издание на тази книга се облагодетелства от приноса на много хора.
Старшият автор е особено благодарен за помощта на Джесика Чембърлейн,
която помогна много с осъвременяването. Младшият автор беше подпомогнат
от Джефри Вала и Джесика Зулавски и с благодарност признава техния принос.
Благодарни сме на издателство „Мерил“ за помощта при публикуването на
този труд.
Благодарим и на следните рецензенти, чиито прозрения ни помогнаха в
разработването на второто издание: Браян Байцъл, Щатски университет на
Ню Йорк, Онеонта; Тай Бинфет, университет „Лойола“ в Меримаут; Джеръл
Крейг Касиди, щатски университет „Бол“; Кристин Дюбадж, Университет на
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Южен методистки университет; Сюзан Стокдейл, Щатски университет
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КАК ДА СТАНЕТЕ ЕКСПЕРТ?

ПЛАН НА ГЛАВАТА
Какво знаят опитните учители,
които начинаещите не знаят?
Що е опитен учител?
Развитие на експертни познания в преподаването: процес
Опитните учители имат
експертни познания
Опитните учители са ефикасни
Опитните учители имат
творческа прозорливост
Предимствата на експертните познания
Какво знаем за опитните учещи?
Използване на ефективни
стратегии за учене

Инкрементално становище
за интелигентността
Големи стремежи
Голяма възприемана Аз-ефективност
Преследване на задачата до
завършването ù
Отговорност за себе си и за
действията си
Способност за отлагане на
задоволяването
Как педагогическата психология
помага за създаването на опитни
преподаватели и учещи?
Описателни изследвания
Експериментални изследвания

1

ГОЛЯМАТА КАРТИНА
За да ви помогнем да видите голямата картина, не забравяйте следните
въпроси, докато четете тази въвеждаща глава. Текстът на книгата ще
ви помогне да изследвате отговорите
на тези въпроси в по-големи детайли.

 Какво означава да си опитен учител? Кои са съставките, от които
човек има нужда, за да максимизира
вероятността да стане опитен
учител? Кой е най-добрият начин
да се постигне опитност в преподаването?
 Какво означава да си опитен учещ?
Как можете да сте опитни учещи
сега, докато четете този и други
учебници и се подготвяте за часовете? Как можете да идентифицирате опитните учещи в класовете
си в бъдеще? Какво е включено в
превръщането в опитен учещ и
как можете да помогнете на всеки
ученик, на когото преподавате, да
стане опитен учещ?
 Защо темите в тази книга са важни за учителите? Какво можете
да очаквате да научите от всяка
тема? Как ще можете да използвате наученото?

