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Absrtact. the article examines the application of different types of work in the process of school educa-
tion . the research is a product of a review of the monographic literature and of the bulgarian periodicals in the 
field of pedagogy, as well as of author’s researches . as a result of the analysis the author comes to the conclu-
sion that in the educational process it is necessary to apply differentiation within reasonable limits on the ba-
sis of the theory of multiple intelligence, as each type of student work is effective when it is based on the indi-
vidual type of intelligence . student . the study examines the work on knowledge perception, knowledge acqui-
sition and application of knowledge, as well as the basic principles of application of these types of work – inde-
pendence, responsibility, organization and the principle of effective communication in the team organization of 
the application of acquired knowledge . to achieve high efficiency of the educational process it is necessary to 
have a good knowledge of the characteristics of each type of work in order to apply the most appropriate mo-
tivation to each specific student . 
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трудът е основният фактор за развитие на човешкото общество . Възникнал първоначално като дей-
ност за осигуряване на прехраната още при първите прояви на живот на Земята, днес той е елемент на 
всеки вид човешка дейност, включително и при получаването на образование . „главното в живота на чо-
века е трудът, реализиран в различните му разновидности . нравствената ценност на личността се измер-
ва основно с нейното отношение към трудовата дейност, както и към хората, с които взаимодейства при 
нейното осъществяване . Следователно, ако у подрастващите не е формирано положително отношение 
към труда, потребност и готовност да се трудят, ако не владеят необходимата трудова култура, те ще са 
неспособни да се реализират пълноценно на практика в конкретни дела, няма да са в състояние да осъ-
ществяват успешно своите цели и да се утвърждават като личности .“ [1] поради това една от целите на 
учителя в процеса на преподаването е да предизвика мотивация у учениците към съзнателен труд като 
условие за ефективно усвояване на знанията и уменията – обект на учебните занятия . мотивацията при 
учениците може да бъде външна (оценки, похвала), а може да бъде и вътрешна (желание и интерес към 
учебния процес, любим предмет и т .н . [2]

това, което представлява сериозен проблем в тази област, е високата диференциация в комбинаци-
ята на конкретните видове интелигентност у всеки ученик [3] . понастоящем не се практикува определя-
нето на тази комбинация, дори няма разработен сигурен метод за нейното определяне . това се извърш-
ва на база наблюденията върху постиженията на всеки ученик главно от страна на класния ръководител 
и други частични наблюдения, но без реално приложение в преподавателската дейност, която е насоче-
на по еднакъв начин към всички ученици без оглед на техните интереси като проява на доминиращия тип 
интелигентност . В резултат се получава разслоение сред учениците по степента на тяхната успеваемост 
в сферата на преподаваните учебни предмети, което се формализира чрез техните оценки по отделните 
учебни предмети и чрез общия успех . несъмнено този начин не е от най-подходящите за трудова моти-
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вация на учениците към качествено овладяване на необходимите знания . „Различията, както отбелязват 
много други учени, са изключително разнообразни и едва ли учителят би могъл да включи всички в своя-
та изследователска дейност и да планира обучение, което да отрази всички тях . учителите отбелязват, че 
е важно да се прецени кои от тях влияят на учениците в постигането на дидактичните цели, и точно те да 
бъдат характерно и продуктивно проектирани в стратегии . които, от една страна, да компенсират създа-
дени дефицити у едни ученици . но от друга – да продължават да развиват натрупани ресурси у други .“ [4]

ученическият труд несъмнено е вид интелектуален труд . той може да бъде разделен на три основни 
фрагмента . първият от тях е трудът по възприемане на знанията . от своя страна този фрагмент се състои 
от няколко елемента . най-напред се осъществява възприемането на целта на занятието . Времево това е 
един твърде кратък интервал, неговото осъществяване е от голямо значение за мотивиране на ученици-
те . трудът по разбиране на целта на занятието е силно напрегнат, понеже той се прилага в една нова, не-
позната област на знания и учениците трябва да се съсредоточат, за да възприемат целта и едновремен-
но у тях възникват асоциации с досега овладени знания, както и очаквания за новите знания, които пред-
стои да овладеят . тези интелектуални действия не се осъществяват по един и същи начин при всички уче-
ници както по степен на интензивност, така и по равнище на интерес . причините са няколко, но основ-
ната е степента на положения труд по овладяването на предшестващите знания . когато знанията от пре-
дишния урок са добре овладени, независимо дали те имат пряка връзка с тези, които предстои да бъдат 
овладявани или такава връзка в някои случаи практически липсва, самият факт на овладяването вече пре-
дизвиква интерес у учениците, неосъзнат стремеж, който би могъл да се изрази по следния начин: „Щом 
съм научил предишния урок, нищо не пречи да науча и този .“ това вече подчертава значението на труда 
по време на самоподготовката . 

Следващият елемент е трудът по възприемането на съобщаваните знания . той се базира върху инте-
ресът към новото, непознатото, който присъства в психическата структура на всеки човек, но се адаптира 
в зависимост от индивидуалния тип интелигентност . и тук се проявява професионализмът на преподава-
теля – доколко той ще съумее да предаде така новите знания, че да предизвика интерес у всеки един уче-
ник и този тип труд да бъде едновременно ползотворен и приятен за всички ученици . „Задачата на учи-
теля се състои в това – да насочи своята творческа мисъл за търсене и прилагане на такива начини и ме-
тоди за педагогическо въздействие, които биха се опирали върху най-силните страни на формиращата се 
детска личност; върху широкия кръг от нейните знания и интереси; върху неизчерпаемата енергия на де-
тето, нарасналата самостоятелност и творческа активност .“ [5] 

третият елемент е трудът по затвърждаването на новите знания . той се характеризира с необходимостта 
от концентриране на паметта и определяне по най-бързия начин основните моменти от новите знания . тук 
е важно да се даде възможност на всеки ученик да се отдаде на извършването на този вид труд чрез пре-
дизвикване на поносимо и желателно напрежение у него с помощта на най-подходящите въпроси .

Вторият фрагмент на ученическия труд е трудът по усвояване на знанията . този труд се полага по вре-
ме на самоподготовката . той се характеризира най-напред със самостоятелност . ако този принцип е нару-
шен, той води до нарушаването на общото развитие на ученика – създаване на размита аз-идентичност, 
изкривена самооценка . причините за това са най-общо в две плоскости . първата е в прекаления контрол 
от страна на учители, родители, възпитатели и други, което води ученика към несамостоятелност, към по-
стоянно очакване на помощ от друго лице . Втората е в пълното безразличие към труда на ученика . оста-
вен напълно сам, в много случаи той губи вяра в собствените си сили и може да се стигне до пълен отказ 
от учение . необходимо е учениците да бъдат научени да работят самостоятелно, особено при самоподго-
товката . при този вид труд от особено значение е самоконтролът (той е важен при всеки вид труд), който 
изисква след приключване на дейността по усвояване на знанията ученикът да си каже: „какво научих?“ 
и да прехвърли в паметта си основните моменти от усвоените знания, а при решаването на математиче-
ски задачи да направи проверка на получения резултат . 

Вторият принцип при прилагане на труда за усвояване на знанията е отговорността . „Разнообразието 
на типове образователни услуги делегира правото, но и отговорността върху личността за търсене и из-
граждане на собствената цялост .“ [6] отговорността на ученика в случая има три аспекта . първият се със-
тои в отговорност към самия себе си и включва осъзнаването на необходимостта от усвояването на тези 
знания за собственото развитие, за собствена полза . Вторият аспект на отговорността е насочен към близ-
кия кръг – родители, учители, приятели, че ще бъде приет като равен с тях и няма да им тежи с ниския ус-
пех . третият аспект на отговорността е насочен към обществото, към това, че ученикът ще бъде не само 
един ползвател на обществените блага, но и приносител към тях .
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третият принцип при прилагане на труда за усвояване на знанията е организираността . докато самос-
тоятелността е главно волеви принцип, а отговорността – морален, то организираността е практически 
принцип и учениците трябва първоначално да бъдат обучени да организират ефективно труда си при ус-
вояването на знанията, след което вече да могат го организират самостоятелно . 

третият фрагмент на ученическия труд е трудът по прилагане на знанията .
при този вид труд се прилагат гореизброените принципи, но тук придобива особено значение и прин-

ципът на ефективната комуникация, независимо дали това прилагане е плод на индивидуален или колек-
тивен труд . „комуникацията в учебния процес като форма на различни и разнообразни взаимодействия 
поражда определена способност – комуникативна компетентност, цялостен резултат, съчетаващ в едно 
различните аспекти в отношенията на участниците в комуникацията към същността на обменената ин-
формация, способност, караща ги да приемат или да отхвърлят смисъла на тази информация, да повяр-
ват или не в нейната осъществимост, изпълнимост и приложимост .“ [7]

трудът по прилагане на знанията бива интелектуален и физически, при което се проявяват комбина-
ции от двата вида в различно съотношение . В някои случаи трудът е само интелектуален – например пи-
сане на съчинение, решаване на математически задачи, изследване на физически, химически, биологи-
чен процес . „В процеса на изследователска дейност учениците престават да бъдат обект на обучение, 
заемайки активна позиция в образователния процес . такъв подход формира у тях самостоятелност при 
вземането на решение, готовност за поемане на отговорност за собствените действия, увереност и це-
леустременост .“ [8] . някои автори наричат този процес още „ангажираност“ към учебния процес, който 
включва няколко компонента: емоционалност (емоциите като удоволствие и интерес към ученето), по-
знание (натрупване на знания) и поведенчески компонент (присъствие, инициативни дейности) [9] . В 
други случаи трудът е комбинация от интелектуален и физически труд – например конструиране на уред, 
създаване на модел . В трета част от случаите преобладава физическият труд, като частта на интелектуал-
ния труд може да се окаже минимална – например работа на опитно поле – засаждане и грижа за дърве-
та, храсти, тревни площи, грижа за животни . В случаите с прилагане на физически труд учениците тряб-
ва да получат съответния инструктаж както по същността на задачата, така и по безопасността на труда . 
когато прилагането на знанията е колективно, тогава се проявяват специфичните за екипната работа ви-
дове труд: ръководен, лидерски, стратегически, анализаторски, координаторски, експертен, изпълнител-
ски . Би могло да се подчертае, че за прилагането на всеки от тези видове труд е необходимо ученикът да 
притежава и съответната интелигентност . например доказано е, че хора, назначени за ръководители, не 
се проявяват като лидери – те не умеят да поведат хората, използвайки своята харизма, а разчитат един-
ствено на административни методи . от друга страна не всеки лидер притежава качества на стратег, в ре-
зултат на което може да заведе екипа в глуха улица, разчитайки единствено на предаността на участни-
ците в екипа . тези качества се проявяват още в ученическите години и е необходимо учителите да се съ-
образяват с тях, когато организират екипи . принципът „Всеки е способен на всичк“ е доказал своята не-
ефективност . 

Безспорно е, че на базата на теорията за множествената интелигентност в обществото се използват 
множество видове труд, които започват да се проявяват още през ученическите години . дълг на образо-
вателната система и на всеки учител е да разкрие у всеки ученик равнището на развитието на всеки вид 
интелигентност, за да бъде насочен той към прилагането на най-ефективния за неговата интелектуална и 
психическа структура вид труд . 
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