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Abstract: Describing the work with students from the Preparatory Group (6-7 years old) from Alexander 
Georgiev-Kodzhakafaliata Secondary School in Burgas. How teamwork expands and builds children’s already de-
veloped skills. In the beginning of the school year, the class is working in groups, only in separate lessons, and at 
the end – the whole learning process takes place in this way. The number of children (in one team) is 4-5. They 
work like this in: Bulgarian Language and Literature, Mathematics, Around the World, Construction and Technol-
ogy and Gaming Culture. The talk describes how this learning methodology develops the competences of stu-
dents and changes them.

Keywords: teamwork, developed skills 

Творческият процес е енергия и всеки, който го е изпитал, го търси и живее заради и с него. наличие-
то на мотиви на творческа активност формират у детето положителна нагласа. Използването на всички въз-
можности на обучението за натрупване на практически знания и представи, и тяхното приложение в рабо-
тата по екипи предопределят развитие на груповата насоченост на творческа активност. Същевременно за 
увеличаване на процента на децата с групова насоченост, играят роля и други условия и фактори: 

 y засилване на стремежа за подражание на практически умения и постъпки; 
 y груповият характер на учебно-възпитателната, трудовата и игровата дейности, извършвани в клас-

ната стая; 
 y наличие на саморегулация на мотивационната система; 
 y развитие на познавателната сфера; 
 y зараждане и активна проява на сложни нравствени чувства и др.

Следва описание на начина на преподаване в подготвителна група (6-7 годишни) в оу „Александър 
Георгиев-Коджакафалията“ в гр. Бургас. Как работата в екип разширява и надгражда вече развитите уме-
ния на децата. В началото на учебната година, с децата се работи по групи, само в отделни ситуации, а 
към края – през целия ден обучението се провежда по този начин, под формата на игра със състезателен 
характер. Проследява се във времето, как тази екипна работа развива компетентностите при 6-7 годиш-
ните и как това ги променя.

Цел: чрез работа в екип, да се провокира мисленето на децата, в предучилищна възраст, към творче-
ска активност.

Задачи:
 y Да се разгледа развиването на компетентностите, чрез работата в екип.
 y Да се разкрият възможностите за формиране на интерес към екипната работа в предучилищна въз-

раст.
чрез работата в екип се разширяват и надграждат вече развитите умения на децата, и промените, 

които настъпват в социалното и личностното им развитие. Показателите за социално и личностно разви-
тие са:

1 . общуване:
 y Позитивно взаимодействие с другите.
 y Ефективно речево общуване.
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 y умения за комуникация и водене на диалог.
 y Използване на невербални средства при общуване.
 y Проява на толерантност.

2. Социално нравствено поведение:
 y Доброжелателно отношение към заобикалящите.
 y Познание на нравствените категории. 
 y умение да съпреживява.
 y Проява на съчувствие.
 y Проява на толерантност.

3 . Социална активност:
 y Създаване на приятелства.
 y Адаптивност.
 y Самостоятелност.
 y чувство за колективност.

4. Самосъзнание:
 y Самонаблюдение „Аз и другите“.
 y Самочувствие.
 y Познание на сетивата.
 y Разпознаване на собствените си емоции.

5. Социална роля „ученик“:
 y Приемане на установените правила и норми.
 y Когнитивно развитие.
 y Дисциплина.
 y Справяне с установеното време.
 y Желание, организираност.

Когато събереш деца в един екип, те не могат да заработят ефективно още от самото начало. Във вре-
мето, този начин на работа развива компетентностите при учениците и ги променя като личности. 

от началото на учебната година, в подготвителната група се работи по екипи. Първоначално само в 
отделни ситуации, а към края на годината целия образователен процес се провежда при екипна органи-
зация. Броят на децата е 24, а една група се състои от 4 до 5 деца. Те не се едни и същи през цялата го-
дина, а сменят местата си, но това става по преценка на учителя. Причините, които водят до тези проме-
ни са от различно естество. Децата във всеки екип трябва да се справят колективно с поставената задача 
и единодушно да вземат решението (с вдигане на ръка), кой да е говорител. В началото на годината вся-
ко дете в отбора работи самостоятелно, а накрая екипно представят обобщено решение. учителят е един 
и по този начин се преподава по: образователно направление: Български език и литературата, образо-
вателно направление: Математика, образователно направление: околен свят, образователно направ-
ление: Конструиране и технологии. Постепенно през месеците екипната работа се променя, приемайки 
състезателен характер и всеки отбор работи на едно място и само с един лист и молив. Всяка група полу-
чава точки, за добро представяне, но и губи такива, за неспазване на правилата – липса на толерантност 
в екипа; не намиране на единно решение и на говорител, който да представи отбора; търпеливо да се из-
слушват и всеки да изказва мнение по поставения проблем; да не присвояват решенията на другите от-
бори; да няма сърдити играчи. 

уменията за работа в екип са комплексни, защото включват в себе си умения за общуване, умения за 
решаване на конфликти, умения за взимане на решение, умения за планиране и организиране и др. Ра-
ботата в екип учи преди всичко на колегиалност, гъвкавост, доверие, отговорност, отдаденост, сътрудни-
чество, приспособимост към различни ситуации и различни характери. Работата в екип учи как заедно да 
откриваме правилното решение на проблема и как чрез индивидуалните умения, и усилия допринасяме 
за общото благо и просперитет. Това създава стабилна среда, в която недостатъците на едни се компен-
сират от уменията на други и обратното. Именно тази симбиоза е гаранция за успеха. Работата в екип учи 
децата да се адаптират, да приемат чуждото мнение и чуждите идеи. чрез работата в екип те имат въз-
можността да се самоусъвършенстват и да научават нови неща, свързани с поставените им задачи, чрез 
идеите на останалите в групата. 
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Фигура 1. Екипна организация на работа в подготвителна група

Работата в екип компенсира негативи, като предоставя следните възможности:
 y участие на децата във вземането на общо решение;
 y изява на личностни качества и умения;
 y работа и сътрудничество по зададена задача;
 y повишаване на ефективността на работа в класната стая;
 y в определени случаи – допълнителния стимул (отбора да събере повече точки).

Екипната работа в предучилищна възраст трябва да стане начин на обучение, защото осигурява въз-
можност за колективно мислене, за обсъждания, за дискусии и особено за вземане на колективни реше-
ния, свързани с цялостната учебна дейност.

основната цел на екипната работа при децата е повишаване на социалните умения, самооценката и 
самочувствието им и създаване на оптимални условия за формиране на детската личност. Това би могло 
да бъде постигнато, ако обучителния процес в екип стане част от педагогическото ежедневие. Този вид 
взаимодействие прилага новости и педагогическо творчество в обучението на 6–7 годишните и възпита-
ва отговорност.

Както всяко нещо така и работата в екип се осмисля, когато има ясно формулирана екипна цел. Без 
нея работата в групата би наподобявала хаотично движение на сво одни електрони и не би довела до за-
бележителни резултати. определянето на целта и начините за постигането й са условие за един мотиви-
ран и ефективен екип.

Когато се работи в отбор, усилията са едни и същи, но резултатите са в пъти по-големи. но едно е да 
има група, а друго е тя да бъде сговорна. Важното е децата, да не са свободно реещи се в класната стая, 
но и да участват активно в груповата дейност. Когато всички в екипа са насочили усилията си в една и съ-
ща посока, това улеснява работния процес, тъй като децата не си пречат взаимно, вършейки различни не-
ща, дори говорейки помежду си.


