
ОСНОВНИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ШКОЛИ

Габриела Савова – 8.б клас, 44. СУ "Неофит Бозвели"



ПЪРВАТА ОСНОВНА ШКОЛА В ПСИХОЛОГИЯТА 
Е БИХЕВИОРИЗМЪТ.

ТЯ РАЗВИВА ТЕОРИЯТА , ЧЕ ПСИХОЛОГИЯТА ТРЯБВА 

ДА ИЗУЧАВА ЧОВЕШКОТО ПОВЕДЕНИЕ.



Джон Уотсън

•Роден е на 9. януари 1878 
година в Грийнвил, Южна 
Каролина. 

•Учи в Университета Фърман. 
По-късно влиза в Чикагския 
университет, за да учи 
философия при Джон Дюи.

•Умира на 25. септември 1958 
г. в Ню Йорк.



СТИМУЛ  И РЕАКЦИЯ

• В основата на бихевиоризма стои идеята за 
човека като биологичен вид. 

• Според еволюционната теория човекът се 
променя в зависимост от заобикалящата го 
среда. Ние реагираме на промените и се 
приспособяваме към тях. 

• За бихевиористите поведението се свежда до 
реакциите на човека и в отговор на 
променящата се среда.



РЕФЛЕКСИ И НАВИЦИ

Реакцията на организма на определен стимул се нарича 
рефлекс.



УСЛОВЕН РЕФЛЕКС = НАВИК



ОСНОВНИЯТ СМИСЪЛ НА ВЪЗПИТАНИЕТО Е ДА 
СЪЗДАДЕ НУЖНИТЕ ЗА ЖИВОТА НАВИЦИ КАТО:

• Измиване на ръцете
• Миене на зъбите
• Поддържане на постоянна хигиена на тялото



СЛЕДВАЩАТА ШКОЛА В ПСИХОЛОГИЯТА Е 
ПСИХОАНАЛИЗАТА.



ВЪЗНИКВАНЕ НА ПСИХОАНАЛИЗАТА

• Тя е най- влиятелната теория в психологията. 
Появява се в края на 19. век и се стреми да 
отговори на един много интересен въпрос:

• Възможно ли е човек да скрие нещо сам от себе 
си ?



Кой е Зигмунд Фройд?

•Основоположник на 
психоанализата е австрий
ският невролог, който е 
роден през 1856       
година.

• Зигмунд Фройд умира 
през 1939 година.



ПЪРВОНАЧАЛНО ПСИХОАНАЛИЗАТА Е 

• Метод за терапия на хора с психични отклонения, 
които д-р Зигмунд Фройд лекува. В 
последствие тя търпи разширяване и се 
превръща в обща теория за човека, наречена 
фройдизъм.

• Основни понятия в психоанализата са : "То", "Аз", 
"Свръх-Аз".



КАКВО Е "СВРЪХ-АЗ„?

Това е онази част от психиката, която се формира 
от обществото. 

Въпроси като:

• "Бъди добро момче/момиче?"
• "Какво ще си помислят хората?"

създават и контролират нашия морал .



КАКВО Е "АЗ"-ЪТ?

• Той се намира между „То“ и „Свръх-Аз“. 

• Това е всеки един от нас. Ние сме бойно поле, в 
което "Свръх-Аз"-ът и "То" воюват.

• Затова ние сме в непрекъснат вътрешен 
конфликт, според Фройд.



ТРЕТАТА ПОСЛЕДНА ШКОЛА Е 
ХУМАНИСТИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ.



ПОЯВА  НА  ХУМАНИСТИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ

• Тя се появява като третата сила в психологията 

след бихевиоризма и психоанализата.

• Създадена е през XX век в  Америка.

• Особено влиятелна е по време на войната между 

Виетнам и  САЩ. 



СПОРЕД НЕЯ, ЧОВЕКЪТ Е СВОБОДЕН ДА ИЗБИРА В 

КАКВО ДА ВЯРВА, КАКВИ ЦЕЛИ ДА СИ ПОСТАВЯ И 

АКО НЕГОВИЯТ ЖИВОТ НЕ МУ ХАРЕСВА, ДА ГО 

ПРОМЕНИ.



КАРЛ РОДЖЪРС (1902-1987)

• Виден представител на 
хуманистичната психология е 
американският психолог Карл 
Роджърс.

• Негова е теорията, че терапевтът
не трябва да оценява, анализира 
или дава съвети, а да изслушва 
клиента си, за да съпреживее
неговите проблеми и така да 
бъде по-полезен.



та пся Ейбрахам Маслоуоу

• Друг представител на 
хуманистичната психология е
Eйбрахам Маслоу.

• Той вярва, че човекът по природа   
е добър и ако не се чувства 
пълноценен и щастлив, това се 
дължи на заобикалящата го 
социална среда.



Ние децата на 44. СУ "Неофит Бозвели" сме добри, 
защото сме щастливи със семействата си, с 
училището си, с учителите си. 

Тук ние учим и се изграждаме като личности, затова 
с РАДОСТ ще кажем: "Здравей"  на всеки, който 
дойде при нас!



ОЧАКВАМЕ ВИ, 

ЗА ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО 
ЛЮБИМО НА МНОГО НАШИ 
ВРЪСТНИЦИ!


