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Abstract: the article provides a brief literary review of some concepts, which are more characteristic for the 
psychological sciences, but have adequate application in pedagogical practice. this is the „Pygmalion effect“, 
which means that expectations of students are high, and this will lead to higher academic results on their part. 
this concept is related to the so-called „self-fulfilling prophecies“ – the individual develops to the extent that 
we expect from her/him. of course, these phenomena are extremely important for the atmosphere in the class-
room, because in a sense they determine the teacher’s attitude towards students. An attempt is made to define 
other terms: „Galatea effect“ and „Golem effect“ as well.
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В статията се прави кратък литературен обзор на някои понятия, характерни за психологическите нау-
ки, които имат адекватно приложение в педагогическата практика днес. става дума за „ефектът на пигма-
лион“, а използването му предполага, че очакванията към учениците са завишени, а това ще доведе до 
постигане на по-високи академични резултати от тяхна страна. това понятие е свързано с т. нар. „само-из-
пълняващи се пророчества“ – индивидът се развива до степента, която очакваме от него. Разбира се, те-
зи явления имат изключително значение за атмосферата в класната стая, защото в известен смисъл оп-
ределят отношението на педагога към учениците, както и техните усилия за по-високи постижения. ефек-
тът на пигмалион означава, че очакванията на учителите влияят върху академичния напредък на учени-
ците. много емпирични проучвания подкрепят това твърдение, но за сега резултатите на практика не са 
грандиозни. повечето изследвания са насочени към промените, засягащи личността на отделен ученик, 
а не на целия клас [1]. ключов компонент за „ефекта на пигмалион“ се оказват действително очаквани-
ята на учителите. според някои автори (D. trouilloud & P. sarrazin), цитирани от Niari, M., e. Manousou, A. 
lionarakis очакванията могат да бъдат категоризирани в няколко основни групи: положителни – отрица-
телни; индивидуални (свързани с представянето на един ученик) – групови (засягат постиженията на це-
лия клас); свързани с специфичните особености на конкретен ученик (трудолюбив – мързелив, самостоя-
телен – зависим, симпатичен – неприятен, общителен – асоциален); свързани с конкретен курс на обуче-
ние (например математика или физическо възпитание); свързани с конкретни дарования, като харизма, 
специфични умения, ниво на интелигентност [2, с. 39]. 

през 1987г. thomas l. Good обсъжда видовете ефекти от очакванията на учителите, които се проявя-
ват към учениците в класната стая (tee: teachers’ expectations effects)1. очакванията на учителите опре-
делено повлияват тяхното поведение спрямо учениците, но не може да се твърди, че „ефектът на пигма-
лион“ се проявява във всяка класна стая, спрямо всеки ученик и работи при всеки учител, без изключе-
ние2. За първи път името пигмалион се появява в гръцката митология. той е кипърски цар, който изра-
ботва статуя на жена. тя се казва галатея. статуята е толкова красива и изящна, че пигмалион се влюбва 
в образа на жената и моли афродита (богиня на любовта и красотата, въплъщение на творческата сила 
на природата3) да ѝ вдъхне живот. Боговете чули молитвите му, статуята оживяла и галатея се превърна-
ла в истинска жена. много години по-късно Бърнард шоу създава пиеса за момиче от беден произход – 
илайза дулитъл. джентълменът Хенри Хигинс се обзалага, че може да я превърне в дама за шест месеца 
и наистина успява [3, с. 198]. джордж Бърнард шоу анализира тази ситуация по следния начин: „Разли-
ката между истинската дама и обикновената цветарка от улицата не е в това как се държи тя, а в това как 
се отнасят към нея“4. В днешно време „ефектът на пигмалион“ обикновено се отнася до факта, че деца-
та, учениците, служителите, хората, партньорите се държат така, както се очаква от тях. те са склонни да 
се справят по-добре, когато другите ги възприемат като успешни хора [3, с. 198]. В областта на педагоги-



27

Педагогика и психология

ката „ефектът на пигмалион“ също се нарича и „ефект на Розентал“. това се дължи на класическия експе-
римент, проведен от психолозите Роберт Розентал (robert rosenthal) и Ленор Якобсон (lenore jacobson) 
през 1968г. (обобщено от Pintrich и schunk, 1996). експериментът е наречен „пигмалион в класната стая“. 
В началото на учебната година двамата изследователи съобщават на учителите за провеждането на тест 
по иновативна методология сред учениците, резултатите от който показват, че някои от тях сериозно из-
преварват връстниците си в интелектуален аспект. Всъщност, въпросните ученици са избрани на абсолют-
но произволен принцип и реалните им резултати от подобен тест, ако той съществуваше, нямаше да са 
завидни. В края на експеримента се отчита феноменален напредък на учениците – участници в експери-
мента в сравнение с останалите. авторите правят извод, че, когато учителите очакват добро представя-
не от някои деца, те наистина показват това [3, с. 198]. смята се, че проучването на Р. Розентал и Л. Якоб-
сон, обаче, оставя много въпроси без отговор. един от тях е следният: „как например учителите форми-
рат своите очаквания и как ги предават на учениците“? В тази посока са проведени множество описател-
ни проучвания, за да се установи:

 y информацията, която учителите използват, за да формират своите очаквания към учениците в клас-
ната стая; 

 y начинът, по който предават очакванията си на учениците; 
 y действителните реакциите на учениците спрямо очакванията на педагога към тях [4]. 

Резултатите от експеримента на Розентал и Якобсон предоставят допълнителни доказателства, че оч-
акванията на един човек за поведението на друг могат да доведат до реално изпълнение на тези очак-
вания. когато учителите очакват от децата по-високи академични успехи, тези деца наистина се развиват 
изпреварващо спрямо останалите, към които очакванията не са толкова високи5. през 1968 г. W. schrank 
прави подобен експеримент, доказвайки, че „ефектът на пигмалион“ съществува не само на ниво инди-
вид, но и на ниво група. авторът съобщава на учителите, че в класовете им има ученици с много висок и 
ученици с много нисък потенциал. на по-късен етап става ясно следното: учениците, за които е съобще-
но, че имат повече интелектуални способности, постигат по-високи академични резултати в сравнение с 
учениците, очакванията, към които, са ниски [3, с. 198]. В експеримента си през 1985г., j. e. Brophy откри-
ва, че негативните очаквания, опосредстваната представа за хората и нереалистичната негативна оцен-
ка, могат да демотивират учениците и да бъдат вредни за цялостното им развитие. след края на експери-
мента, изследователят посочва осем конкретни форми на отрицателни очаквания към учениците, които 
доказано понижават академичните им успехи:

 y педагогът лесно се отказва от учениците, които не напредват, като занижава изискванията към тях;
 y прекалено често ги критикува за неуспехите им;
 y учениците не получават похвали за успехите си, независимо колко големи и чести са те;
 y учениците получават похвали без причина, без покритие, без да са положили усилия;
 y учителят не дава обратна връзка след отговор на ученик, след подготовка на домашна работа, след 

изпълнение на проект;
 y измества по-слабите ученици на последните чинове;
 y учителите обръщат по-малко внимание на слабите ученици;
 y взаимодействат по-рядко с тях, изразяват по-малко разбиране и подкрепа като към личности [3, с. 198].

учителят, който изповядва „ефектът на пигмалион“ в работата си с учениците се отличава с някои лич-
ностни характеристики: той е ентусиазиран; проявява търпение; използва отворени към децата стилове на 
комуникация; с него се общува лесно; емоционално стабилен е; има високи очаквания към учениците; за-
чита идеите и мнението им; във всяка грешка открива нова възможност за развитие на детето; окуражава 
учениците; приема ги; проявява емпатия; уверен е; има доверие в другите [2, с. 706]. В практиката си той из-
ползва следните техники: преговори за сътрудничество; награждаване на успехите; установяване на благо-
приятна атмосфера в класната стая; обратна връзка; дава допълнителен материал на учениците; увеличава 
трудността на материала; стимулира учениците да отговарят на зададените въпроси; използва иновации [5, 
с. 706]. много изследвания доказват, че позитивните очаквания към учениците имат дълготраен ефект и по-
влияват академичните им постижения за години напред6. „ефектът на пигмалион“ е именно това: положи-
телна нагласа към учениците в класната стая, която повлиява тяхното представяне в процеса на учене. съот-
ветно, по-високите очаквания водят до увеличаване на ефективността им [2, с. 38]. „ефектът на пигмалион“ 
се свързва с термина „самоизпълняващо се пророчество“, който често се използва в науки като социология 
и психология. чрез това понятие се прави препратка към идеята за предсказание: смята се, че съществува 
положителна взаимовръзка между вярата, че нещо хубаво ще се случи и поведението, което ѝ съответства. 
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с други думи, убеждението, че нещо ще се случи го кара да се сбъдне [5, с. 700]. социологът Робърт к. мър-
тън (robert K. Merton) е авторът, който се свързва с утвърждаване на понятието през 1968г., когато изясня-
ва неговото съдържание и структура в творбата си „социална теория и социална структура“ („social theory 
and social structure“). според него, този феномен се случва тогава, когато човешкото поведение се проме-
ня в резултат на фалшиво дефинирана ситуация и в крайна сметка кара тази първоначално фалшива кон-
цепция да се „сбъдне“, да стане реалност. с други думи, очакването на дадено събитие ще увеличи вероят-
ността за случването му. Р. мъртън смята, че само хората могат да бъдат толкова повлияни от своите убеж-
дения (а в много случаи и от заблудите си), че реакциите им в крайна сметка изкривяват хода на събития-
та и изпълняват първоначално фалшиво пророчество [5, с. 700]. В известен смисъл може да се каже, че по-
нятието „само-изпълняващо се пророчество“ не е съвсем прецизирано, защото не се случва очакваното от 
само себе си, а по-скоро пророкът (волно или неволно) предприема действия, които водят до постигане на 
първоначално очакваните резултати [5, с. 700]. някои автори въвеждат понятието „кръг на влияние“, който 
включва всички фактори, участващи в живота на един човек, които влияят и допринасят за постигнатите от 
него резултати, както и за личните му преживявания. когато „ефектът на пигмалион“ се прилага върху един 
човек, това ще доведе до положителни резултати във всичките му взаимоотношения, особено с членове-
те на „кръга на влияние“. това означава, че се повлияват всички сфери на живот: семейство, учители, прия-
тели, интимни партньори, делови отношения7. смята се, че във „ефектът на пигмалион“ попадат четири ос-
новни елемента (климат, обратна връзка, вложения, резултат):

 y климат на взаимоотношенията – невербални и вербални послания между участниците в процеса 
на общуване (тон на гласа, зрителен контакт, изражение на лицето, стойка на тялото, усмивка, по-
ложително кимане с глава). тези жестове показват как възприемаме другия човек. те могат да го на-
сърчат в дейностите му и занапред; 

 y обратна връзка – положителна оценка и градивна критика. повечето хора се стремят да получат по-
ложителна обратна връзка от намиращите се в техния „кръг на влияние“ и да създадат положител-
на представа за себе си;

 y концепция за входящо ниво – вложения или цялата информация, с която разполагаме в началото. 
колкото повече време отделяме за образование, кариера, проекти или други научни цели, толкова 
повече знания получаваме, а това е добро вложение в професионалното ни бъдеще;

 y резултатът е четвъртият елемент на „ефекта на пигмалион“. тук става ясно дали едно събитие е 
допринесло за друго, например усилията на педагога да мотивира учениците, генериране на но-
ви идеи, самоувереност на учениците, активно взаимодействие, насърчаване на индивидуалното 
участие на всяко дете в различните дейности8.

много автори търсят връзка между теорията на Р. мъртън и дъглас макгрегър (професор от школата 
по управление към мичиганския университет в саЩ9), който я използва, за да обясни собствената си идея. 
според нея предположенията и нагласите, поддържани от мениджърите по отношение на техните подчи-
нени, определя отношението им към служителите и респективно, оказва влияние върху реакцията на слу-
жителите. авторът разработва теориите Х и Y през 1960г. [5, с. 701] в единствения си завършен труд – „чо-
вешката страна на предприятието“ (“the Human side of enterprise“), където описва своите възгледи за мо-
тивацията и лидерството10. tези теории описват двa контрастни моделa на мотивация на подчинените, спо-
ред които се определя и управленският стил . според теория Х, средностатистическият служител не харес-
ва работата и я избягва, ако е възможно. у него липсва отговорност, има малко амбиция. той търси преди 
всичко сигурност, ориентиран е към индивидуални цели. теория X заключава, че средната работна сила е 
далеч по-ефективна под строг надзор и авторитарен подход при управлението й. теория Y гласи, че работа-
та е толкова естествена, колкото играта, почивката или всяко друго човешко действие. Хората по същество 
не са мързеливи, те са станали такива в резултат на конкретни обстоятелства. те се самоуправляват и само-
контролират при изпълнение на някаква дейност в служба на целите, за които са ангажирани. имат потен-
циал. В подходяща обстановка те се научават да поемат и да търсят отговорност. имат въображение, изо-
бретателност и креативност, които могат да бъдат приложени в работата. с тези предположения управлен-
ската роля е да се развие наличния потенциал на служителите, а не да се осъществява строг контрол над 
тях. Хората са мотивирани за работа, тя им носи удоволствие, те са удовлетворени, затова не е нужен авто-
ритарен подход в управлението [5, с. 701]. В резултат на проведени изследвания са изведени десет основни 
характеристики, които издават отношението на мениджъра към неговите подчинени11 (табл. 1): ограниче-
но пространство, твърде много съвети, прикрити упътвания, пренебрегнати идеи, постоянен контрол, раз-
пит, акцент върху неуспехите, пренебрегване на успехите, краен стил на общуване, лидерът като треньор.
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1 . Ограничено пространство – на служителите с по-слабо представяне се осигурява по-малко прос-
транство за генериране на собствени идеи, за изразяване на гледна точка, за изпълнение на по-
ставените задачи. обикновено им се дава задача, инструкции и краен срок за изпълнение. отно-
шението към останалите служители е различно. с тях се обсъжда изпълнението на задачата, ра-
боти се в екип, изслушва се и се уважава мнението им, техните идеи се прилагат на практика.

2 . Твърде много съвети – липсата на увереност във възможностите на другия кара ръководителя да 
наставлява по-често. той го прави често, бързо, без да се замисля. сигурен тест за доверие е, ко-
гато служител сподели с ръководството свой проблем. тогава е важна реакцията на мениджъра: 
дали той ще предположи, че служителят е направил всичко възможно, за да се справи със ситуа-
цията, или директно ще започне с насоки за работа. ако мениджърът има повече доверие на слу-
жителя, най-вероятно ще го попита какво е свършено до момента и какво предстои да се направи.

3 . Прикрити упътвания – мениджърът умело успява да вмъкне готовото си решение в различни ситу-
ации на разногласия и конфликти. не винаги ръководната роля предполага задължително запове-
ден тон, налагане на правила, авторитаризъм, дори диктатура. Влияние може да се наложи и по да-
леч по-фин начин, за да се докаже, че решението на мениджъра е единственото възможно. той мо-
же да спори, докато подчиненият се съгласи. мениджърът може да остави служителя да изпълни 
задачата по негова лична преценка, да приложи собственото си решение и да го порицае за неуспе-
ха или да го похвали вяло за евентуален положителен изход от ситуацията. Ролята на мениджъра в 
този случай е да покаже на служителите, че неговото предложение е единственото приложимо на 
практика, което не може да се откаже в никакъв случай и при никакви обстоятелства.

4 . Пренебрегнати идеи – всички подчинени хора са особено чувствителни към реакцията, мнението 
на управителя за техните идеи. когато тяхното представяне е добро, идеите им обикновено се об-
съждат от екипа и много от тях получават зелена светлина. други членове на екипа, обаче, биват иг-
норирани, а идеите им неоценени, без да се даде обяснение за това. по-фина вариация на подоб-
но отношение е, когато мениджърът привидно се съгласява с предложената идея, но не ѝ разреша-
ва да се развие. това е показател за липса на доверие и увереност в способностите на служителя. 

5 . Постоянен контрол – много често ръководителят не чака проблемите да се появят, а сякаш сам ги 
търси. атмосферата не е подкрепяща, а точно обратното. мениджърът подчертава грешките без 
да се постарае да покаже на служителите как да не грешат. много от тях усещат постоянния кон-
трол повече като наказание, натиск спрямо тях, а не като мярка за повишаване на ефективността 
и производителността.

6 . Разпит – разликите в отношението се проявяват и в стила на разговор с подчинените. диалогът с 
по-успешните служители е отворен: „как върви работата?“, „срещате ли някакви затруднения?“. 
За останалите разговорът звучи по-скоро като разпит. повече се набляга на мерките за контрол, 
целите и крайните срокове. този фокус върху изпълнението на дейностите показва недоверието 
на мениджъра към служителя: той смята, че няма да получи нужната информация, ако не зада-
ва конкретни въпроси, защото всеки неуспешен работник не би предоставил доброволно данни, 
които го дискредитират. останалите служители определено получават повече внимание и разго-
ворите с тях включват различни теми, а не само конкретното изпълнение на поставените задачи.

7 . Акцент върху неуспехите – ръководителят не приема оправдания, обяснение, не дава втори шанс. 
Всички неуспехи се отчитат по възможно най-негативния начин. няма възможност за поправка. 
неуспехът се дължи изцяло на некомпетентността на служителя и това не може да се промени. 

8 . Пренебрегване на успехите – независимо от постигнатия резултат, служителят винаги получава 
отрицателна обратна връзка. на него никога не му се дава одобрение, допълнителен стимул. не 
се отдава значение на личните му постижения. нещо повече, недоверието е ярко изразено в сла-
бото очакване към служителя, че неговия добър резултат е нещо случайно, еднократно, инци-
дентно и няма да се повтори повече.

9 . По-краен стил на общуване – внушаване на чувство за вина, некомпетентност, неумение. изкри-
вена е представата на ръководителя за реалните способности на служителите. думите му са по-ос-
три, често отправя забележки и критики. подчиненият не се страхува толкова от евентуален неуспех 
в работата, а по-скоро от реакцията на ръководителя, която обикновено е негативна и не включва 
прояви на разбиране. нагласата към успешния служител е, че той не е виновен за появилия се про-
блем и лесно ще се справи с преодоляването му, което не важи за останалите работници.

10 . Ръководителят като треньор – той предпочита да работи с добре представящи се изпълнители за 
сметка на „по-слабите играчи“. не прикрива негативното си отношение, което води до притесне-
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ние от страна на подчинените. те могат да станат тревожни и разсеяни. така се стига до оправда-
ване на очакванията, че вложеното в тях време е неоправдано, загубено. Различното отношение е 
съвсем съзнателно и умишлено. търпението е ограничено. често се изразява разочарование. Ре-
зултатът е, че подчинените винаги разбират какво е мнението на ръководителя за тях12.

Таблица 1. Основни характеристики, които издават отношението  
на управителя към неговите подчинени

характеристика Съдържание

ограничено пространство Липса на пространство за изразяване на лично 
мнение

твърде много съвети Липса на увереност във възможностите на 
служителя

прикрити упътвания идеите на управителя са единствените възможни 
и приложими на практика

пренебрегнати идеи Всички предложения на служителя остават 
неоценени. 

свръх-контрол постоянен натиск

Разпит Липса на диалог

акцент върху неуспехите служителят винаги е виновен за неуспехите и не 
получава втори шанс

пренебрегване на успехите Винаги негативна обратна връзка

краен стил на общуване Внушава чувство на вина и липса на 
професионални умения

Ръководителят като треньор игнорира слабите играчи

„ефектът на пигмалион“ се проучва и в различни форми на дистанционно обучение като се отчита спе-
цификата на възрастта на участниците. оказва се, че не само децата, но пълнолетните лица, се повлияват 
добре от положителните очаквания към тях и определено постигат добри резултати в обучението и/или 
представянето си на работното място. Въздействието на „ефекта на пигмалион“ върху обучаемите от раз-
стояние е невъзможно, ако не включва насоки, обратна връзка, насърчение, близост. трябва да се внуши 
на личността, че винаги има някой насреща, който да ѝ помогне, да изслуша затрудненията й, да даде на-
соки. по този начин става възможно да се намали фактическото разстояние и обучаемият постига по-висо-
ки академични постижения [2, с. 49]. много съвременни автори се обединяват около идеята, че ученикът и 
неговите родители нямат вина и не носят отговорност за евентуален академичен провал. причините се тър-
сят по-скоро в образователната институция: учебните програми, незадоволени потребности и интереси на 
децата, липса на умения у педагога [6, с. 21]. В този смисъл „ефектът на пигмалион“ може да подобри пе-
дагогическото взаимодействие на всички равнища и да спомогне работата на учителя, за който се смята, 
че единствено носи отговорност за успехите и провалите на своите ученици. Kачеството на връзката меж-
ду учители и ученици има прякo въздействие върху инициативното поведение на децата. Характерът на пе-
дагога може да доведе до харесване или неодобрение на даден предмет. В класната стая учителите трябва 
да предразположат учениците да влязат с желание, а за това е нужно мили, приятелско, щедро, разбиращо 
отношение, дори проява на хумор. учителите трябва да комуникират със своите ученици, като им покажат 
високите си очаквания чрез вербални и невербални послания. грижата на педагога за благосъстоянието на 
детето скъсява дистанцията между тях и премахва отчуждението. добрите взаимоотношения на-вероятно 
ще доведат до постигане на добри резултати. учителят ще бъде удовлетворен от работата си, а преподава-
нето ще е приветствано от учениците13. както подчертава см. смилкова в свое изследване, „проявлението 
на творческо начало в личността е съпътствано с разнообразни форми, начини и пътища на експерименти-
ране, информиране и ентусиазиране на аудиторията“ [7, с. 475], а „трескавото ни съвремие невидимо про-
вокира динамиката, моториката, нервността в човешката природа“ [8].

докато „ефектът на пигмалион“ изследва положителното влияние на очакванията за изпълнение на 
пророчеството, ефектът на голем илюстрира полярната противоположност или как отрицателните очак-
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вания и нагласи могат да доведат до негативни резултати [5, с. 700-701]. съществува и т. нар. „ефект на 
голем“, наричан още „ефект на отрицателния пигмалион“. това явление може да се обясни със следната 
формула: поставянето на много занижени очаквания към някого (или към себе си) води до по-лошо, по-
слабо представяне на човека14. голем е творение от глина, което е надарено с магическа сила. най-чес-
то големите са правени да отмъщават на нарушителите. те са водещи герои в еврейската митология. Ле-
гендата разказва, че само равин, духовно богат, чист, непреднамерен и просветлен човек може да съз-
даде подобно творение. той не трябва да бъде воден от желанието да накаже собствените си врагове, 
а по-скоро от стремеж да защити целия еврейски народ от преследвачи и потисници. само, ако мисли-
те на създателя са абсолютно чисти, неговото глинено творение ще придобие свръхчовешката си сила и 
възможности. думата произлиза от иврит и означава „суровина без преработка“, „глина“, но може да се 
разбира и като „безформен“15. един от митовете за чудовището голем предполага, че то е създадено през 
16-ти век в прага от равин Лов (loew – в зависимост от транскрипцията, може да се чете по различен на-
чин). Равинът вдъхва живот на глиненото създание, за да му служи. Вярвало се е, че, ако чудовището не 
бъде заключвано, неговото поведение ще стане разрушително за всички хора. един ден равинът забра-
вя да заключи голем и той настина излиза навън като разрушава всичко по пътя си. В тази версия на исто-
рията има очакване за унищожение, което се превръща в реалност. В сферата на педагогиката „ефектът 
на голем“ изразява тревогите и притесненията на учителите, които се фокусират върху негативните аспе-
кти на само-изпълняващите се пророчества. с други думи, подчертава се изключително пагубният ефект 
на ниските очаквания върху ефективността на индивида [9, с. 614-615]. „ефектът на голем“ започва с пър-
воначално ниски очаквания от страна на лице с авторитет (мениджър, класен ръководител, педагогиче-
ски специалист), насочени към подчинени, ученици. когато това се случи в класната стая, учениците: за-
почват да очакват по-малко от себе си; показват по-ниско ниво на мотивация; полагат по-малко усилия; 
представят се по-слабо; постигат по-малко успехи [9, с. 615]. 

Липсата на постижения още повече занижава очакванията на педагога и на учениците, а това води до 
засилване на „ефекта на голем“. случва се тогава, когато и учителят и ученикът вярват, че слабото пред-
ставяне в класната стая се дължи единствено на слабите страни на децата [9, с. 615]. учителят – привър-
женик на „теорията за голем“ е различен: не вдъхновява учениците; нетърпелив; използва затворени към 
децата стилове на комуникация; трудно допуска хора до себе си; емоционално нестабилен; занижени оч-
аквания към учениците; не проявява интерес към идеите и гледната точка на другите; не окуражава де-
цата; нетолерантен; не проявява емпатия; няма увереност в себе си и в другите. техниките, които използ-
ва в практиката си могат да се обобщят така: конкурентно договаряне; пренебрегване на постиженията; 
не дава подкрепа на учениците; не се интересува от въпросите им; не е привърженик на обратната връз-
ка; рехав учебен план; не слуша задълбочено и не се интересува от отговорите на учениците; не използ-
ва примери за онагледяване на казаното [5, с. 706].

когато високите самоочаквания водят до висока производителност, се смята, че се проявява „ефек-
тът на галатея“. има няколко концептуални формулировки на индивидуалните нагласи за собственото из-
пълнение, които включват: специфична себе-ефикасност, самочувствие и очаквания към представянето. 
специфичната себе-ефикасност A. Bandura16 определя като преценките на хората за техните способности 
да постигнат определени цели. смята се, че не е толкова важно дали преценката е вярна или не. по-ско-
ро се акцентира на силата на внушението, убеждението, вярата, че постигането на дадена цел е напълно 
възможно [10, с. 552-553].

В заключение може да се сподели опит от практиката със студенти: когато очакванията към тях не са 
особено големи, те определено не изненадват с високи резултати. по-скоро е възможно обратното. 
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