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Abstract: the following work is devoted to the description of an innovative methodical approach for the 
training of students in school, which can be an alternative to traditional, namely the approach of group and 
team work. the aims of its implementation are to make students more active in the educational process, to in-
crease their communicative and presentation skills and different types of knowledge and competencies. this 
will also be beneficial to them in real life situations, not just during the performance of the assigned tasks in 
school. the descriptions of the concepts of a group work and a team work have been given as well as their most 
important features and special attention has been given on the six thinking hats technique. An example has 
been demonstrated by suggesting how to solve a task, extracted from the course of information technology for 
grade 9, using the group and team work through six thinking hats technique.
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подходът за групова и екипна работа се смята за една от най-често прилаганите форми в интеракти-
вен режим на обучение в училищата. За разлика от традиционния подход, включва в себе си по-голяма 
активност от страна на учениците в учебно-възпитателния процес, разширяване на кръгозора на знани-
ята, уменията и компетентностите им и по-лесно усвояване на учебното съдържание, благодарение на 
включената в него иновативност. също така дава възможност изучаваната теория да бъде практически 
приложена от учениците, благодарение на различни методи, техники и технологии, които изискват кому-
никативни и презентационни умения. тези умения могат да бъдат от полза за учениците и в реални ситу-
ации от живота, а не само по време на изпълнение на поставените им в час задачи. В настоящата работа 
е избрана техниката „шест мислещи шапки“ [1] като начин за приложение на подхода за групова и екип-
на работа в обучението по информационни технологии. 

Ще припомним основните характеристики на груповата и екипна работа в обучението. има различ-
ни дефиниции за група и екип, но най-важното, което трябва да бъде обобщено е, че при групата: хора-
та нямат отношение към крайната цел, всеки желае просто да изпълни поставената му задача; има ясно 
определен лидер и се следват неговите правила; при въпроси, хората се обръщат само към лидера и ня-
ма взаимна комуникация; информация се дава само при необходимост; конфликтите се потушават, а не 
се обсъждат; липсва чувство за самоинициатива и за подобряване на крайния резултат; няма доверие и 
взаимност. при екипа: хората имат отношение към крайната цел, защото тя е обща; работят заедно по 
задачите, като споделят и обменят информация свободно; има определен лидер, но всички членове на 
екипа участват във вземането на важни решения и отговарят за изпълнението на задачите и целите; всич-
ки комуникират помежду си; конфликтите се обсъждат свободно, за да се намери подходящо решение; 
има иновативност и самоинициатива; има доверие и взаимност. груповата и екипна работа имат основ-
ни характеристики, които са съществени: етапите на развитие от група към екип (моделът на д-р Брус тък-
ман и мери ан Йенсен); ролите, които могат да заемат участниците (концепцията на д-р мередит Белбин 
и Рос джей) и броят на участващите в дадена група или екип. тези характеристики се определят спрямо 
конкретно поставената задача или ситуация, като целта е постигане на най-ефективен краен резултат – 
относително е дали да се работи в група или в екип, от колко на брой човека да се състоят те, кои да са ро-
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лите и коя роля от кого да бъде изпълнявана. по-подробна информация за тях можете да получите от [2].
след като вече е ясно какво представлява подходът за групова и екипна работа в обучението, можем 

да преминем към изясняването на избраната от авторите техника за неговото приложение. „шест мисле-
щи шапки“ е техника за развиване на творческото мислене, изобретена от малтийския психолог едуард 
де Боно и популяризирана през 1985 година в едноименната му книга. тя се характеризира със съчетава-
не на идеи, които не са били съчетавани до момента и е свързана повече с възприятията, отколкото с ло-
гиката. еднакво добре приложима е и от отделен индивид, и при работа в групи и екипи и е разработена 
като рамка за решаване на даден проблем, която представя начини за планиране на процесите чрез де-
тайлно и всеобщо обмисляне, за да се постига по-голяма ефективност на процеса. Благодарение на нея 
се провокират мислите на участниците, като се има за цел излизането извън утвърдените мисловни рам-
ки и възприемането на шест отделни гледни точки. Всяка гледна точка се представя от шапка, която е с 
различен цвят и има собствено значение. отделните цветове символизират различни начини на мисле-
не, които ще се използват по време на процеса на решаване на проблема. идеята на техниката се състои в 
разграничаване на различните типове мислене – има съсредоточаване първо в първия тип мислене, след 
което в следващия и т.н. това дава възможност на мислещия да прави нещата едно по едно – да раздели 
емоциите от желанията, чувствата от логиката, творчеството от информацията. техниката позволява иде-
ите да се излагат постепенно в процеса на работа, като всеки път при смяна на шапка на преден план мо-
же да се извежда това, върху което участниците искат да се съсредоточат и по този начин да се стигне до 
решение. идеите се представят една по една, докато се получи завършена „картина“ на ситуацията. пре-
димството на този метод е, че така участниците в дискусията могат да се абстрахират от обичайните си 
мисловни рефлекси и да погледнат на обсъжданата тема от различни страни. също така им позволява да 
развият своята креативност, като под креативност се визира следното: „система от творчески способно-
сти, съвкупност от мисловни и личностни качества, които благоприятстват формулирането на нови идеи 
и разкриването на важни взаимовръзки между предмети, явления и нови начини за решаване на поста-
вени в теорията и практиката задачи или проблеми“1. самият едуард де Боно смята, че „главната ценност 
на концепцията за шестте мислещи шапки е нейното удобство“2.

при техниката „шест мислещи шапки“ цветове на шапките са син, бял, зелен, жълт, червен и черен, 
а участниците могат да ги използват в какъвто и да е ред, когато са в процес на дискусия. Разбира се вся-
ка шапка би могла да се появява отново и да се редува с другите. може да се следват следните разпре-
деления – „разделяне на класа на групи, като на всяка група се дава определен цвят шапка“ или „разде-
ляне на класа на групи, като във всяка група има шестте цвята шапки“. и при двата случая е много важно 
да се познават добре характеристиките и функциите, които са свързани с всяка една от шапките, за да мо-
же човек пълноценно да ги използва. има изградени аналогии между даден цвят шапка и определен тип 
мислене 3,4 (Фиг. 1).

Фигура 1. Аналогии между даден цвят шапка и определен тип мислене
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Значението на шапките е както следва [1]:
 y Бяла шапка – представя факти и информация за проблема, върху който ще се разсъждава. Фокусът 

на мисленето е следният: с каква информация се разполага, какво може да се научи от нея, каква 
информация липсва, каква информация още ни е необходима.

 y червена шапка – представя интуицията, чувствата и емоциите на хората. Фокусира се върху опре-
делянето на това какви биха били моментните емоционални реакции – както собствените, така и 
на хората около нас.

 y черна шапка – представя негативното мислене и песимистичната страна на нещата. обхваща всич-
ки възможни пропуски, а хората са предпазливи и отбранителни, като се акцентира върху това как-
во не е сработило и така се достига до логическа оценка и градивни решения.

 y Жълта шапка – представя позитивната нагласа на съзнанието и дава възможност да се видят поло-
жителните аспекти от решението, предимствата, бъдещите ползи и възможностите, които произ-
тичат от него.

 y Зелена шапка – представя творчеството и новите идеи, като се мисли креативно и се разработват 
творчески решения на проблема. създават се алтернативни идеи, модифицират се стари такива и 
фокусът е върху възможностите.

 y синя шапка – представя управлението и организацията на процеса на мислене, като поема контро-
ла върху процеса, неговата последователност, организираност и дефинирането на ясни и конкрет-
ни цели. това е мета шапката – мислеща за мисленето.
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Всяка шапка има своя роля в дискусията, което дава възможност за съставяне на „картографска“ кар-
та5 за отбелязване на различни идеи и концепции. на Фигура 2 има примерен вариант на карта, която е 
съставена от шест клетки, които се състоят от поле за заглавие (тук могат да се напишат цветовете на шап-
ките), поле за излагане на идеи (тук могат да се напишат примерни идеи и концепции и след това подроб-
но да се коментира върху всяка една от тях по отделно) и поле за помощни въпроси (тук могат да се на-
пишат различни въпроси, които са свързани с типа на мислене спрямо цвета на шапките). обобщени на-
края, „картографските“ карти дават иновативно и нестандартно решение на даден проблем, което може 
да няма нищо общо с първоначално обсъжданата концепция. 

има важни предпоставки без чието изпълнение техниката „шест мислещи шапки“ няма да е толкова 
ефективна. те са следните:

 y шапките трябва да са правилно представени – или истински шапки, които да са с необходимите 
цветове, или хартиени такива;

 y редът на шапките трябва да е ясно определен от лидера и трябва да се спазва от всички, като след 
преминаване през всички шапки може да се повтори използването им, ако е необходимо;

 y трябва да има приятелска атмосфера в групата, за да може процесът да протече максимално ефек-
тивно;

 y целта на техниката трябва да е ясна за групата, както и резултатите към които групата се стреми;
 y решенията, които са свързани с дискутирания проблем, трябва да са одобрени от всички членове 

на групата.
има многобройни ползи от прилагането на техниката, които са важни и са от различно естество. ня-

кой от тях са:
 y систематизиран поглед върху обсъжданите проблеми и решенията им;
 y подобряване на комуникацията и ускоряване процеса на вземане на решения;
 y фокусиране на мисълта и подобряване на процеса на мислене;
 y намаляване на конфликтите в групата и избягване на спорове и водене на дебати; 
 y провеждане на по-кратки и по-продуктивни срещи и генериране на повече идеи в процеса на ра-

бота; 
 y стимулиране на творческото мислене и подобряване на резултатите от груповата или екипна работа.

техниката „шест мислещи шапки“, приложена чрез подхода за групова и екипна работа в обучение-
то по информационни технологии, е подходяща за различни по теми задания, които са свързани с орга-
низиране, планиране и проектиране на дейността, разработка на документация, както и със самото пла-
ниране на представянето.

след като теоретично е ясно какво представлява техниката „шест мислещи шапки“ и на какво се обо-
сновават шестте типа мислене, ще представим и конкретен пример чрез който да се покаже нагледно как 
техниката се прилага в обучението на учениците в училище чрез подхода за групова и екипна работа, ка-
то в случая ще се прилага в обучението по информационни технологии. тук ще разгледаме примерно ре-
шение на задача 4 от раздел Работа по проект от учебника „информационни технологии“ за 9. клас, за-
дължителна подготовка, на издателство „изкуства“. условието на задачата се намира на 131 страница6 и е 
следното: средно голяма фирма, която бутилира и продава минерална вода, има няколко отдела: „снаб-
дяване“, счетоводство“, „Финанси“, „човешки ресурси“ и „маркетинг и реклама“. сформирайте екипи, 
които да направят проучване за нуждите на отделите от приложен софтуер, който да подпомага работа-
та им. изборът трябва да бъде аргументиран и обоснован. Резултатите от проучването, изводите и край-
ното решение да се представят в компютърна презентация. Всеки екип трябва да защити проекта си пред 
публика. тъй като избраната за пример задача в настоящата работа изисква „група от хора, които са с вза-
имодопълващи се умения, посветени на една обща крайна цел и отговорни един пред друг за постига-
нето й“ [2], следователно тук ще говорим за екипна работа. ето и стъпките по разработването и изпълне-
нието на задачата:

стъпка 1: припомняне на подхода за екипна работа и на техниката „шест мислещи шапки“:
учителят трябва да припомни на учениците необходимият им теоретичен материал като въведение 

в началото на учебния час – трябва да има кратко обсъждане относно подхода за екипната работа и най-
важните му характеристики, както и на техниката „шест мислещи шапки“ – символиката на цветовете на 
различните шапки и типа на мислене към което са насочени. учениците трябва да се съобразят с техни-
те изисквания при практическото изпълнение на задачата, като могат да си помагат с информация, изве-
дена на хартиен носител.
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предварително (поне една седмица по-рано) учителят трябва да е раздал на хартиен носител или в 
електронен вариант теоретичен материал за подхода и техниката, които ще се използват в часа, а учени-
ците трябва да са го прочели и да са се запознали с него вкъщи, за да имат ясна представа.

Фигура 3. Разделяне на класа на групи по определен критерии

стъпка 2: избиране на членовете на екипите от страна на учителя и разпределяне на ролите между 
участниците:

 y учителят трябва да раздели класа на екипи и да избере кои ще са членовете на всеки екип. учени-
ците ще бъдат разделени на няколко екипа от по шест човека, но може да се състои и от по-малко 
участници.

 y учителят може да постави в един екип ученици с различно ниво на интерес към информационните 
технологии, за да може да има градивно въздействие върху по-незаинтересованите ученици или 
пък да ги раздели на произволен принцип – учениците да си теглят лист с името на екипа в който 
ще участват.

 y учителят трябва да разпредели ролите във всеки един от екипите – тъй като учениците се познават 
един с друг и са в етап в който лидерската позиция е споделена, те сами могат да определят кои от 
тях да са с роли, ориентирани към действието, кои да са с интелектуални роли и кои да са с роли, 
ориентирани към хората, като един участник може да изпълнява повече от една роля. тъй като тук 
се използва методът на шестте мислещи шапки, а при него трябва да има посочен лидер – учителят 
ще трябва да определи по един човек във всеки екип, който да бъде лидер.

 y учителят трябва да избере чрез коя техника на шестте мислещи шапки ще се провежда дискусия-
та в класа – „разделяне на класа на групи, като на всяка група се дава определен цвят шапка“ или 
„разделяне на класа на групи, като във всяка група има шестте цвята шапки“. В случая учителят из-
бира техниката за разделяне на класа на групи, като във всяка група трябва да има шестте вида шап-
ки – тоест всеки ученик ще има възможността да мисли по различен начин (вижда се на Фигура 3).

стъпка 3: представяне на заданието на екипите:
 y учителят трябва да представи проблема на учениците – може да даде различни задачи за всеки 

екип или пък една и съща задача. учителят избира да зададе еднаква тема за всички, като пробле-
мът е свързан с разработване на проект за „софтуерно обслужване“ (Фигура 4): трябва да се напра-
ви проучване за нуждите от приложен софтуер на различните отдели, помагащ за дейностите им, 
което да е аргументирано и обосновано. Резултатите, изводите и крайното решение трябва да се 
представят в компютърна презентация, а след това да бъдат защитени пред останалата част от кла-
са. тъй като има отдели за снабдяване, счетоводство, финанси, човешки ресурси и маркетинг и ре-
клама, то учителят решава да разпредели на всеки от екипите в класа различен отдел, като накрая 
ще се сформира цялостното решение на задачата.
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Фигура 4. Условие на задание

 y учителят дава точни, ясни и кратки пояснения, които са свързани с изпълнението на задачата. Ва-
жно е да се уточни, че дискусията и представянето на резултатите ще се проведат в рамките на три 
учебни часа – два учебни часа за запознаване със заданието и неговата реализация, и един учебен 
час за защита на заданието.

преди стартиране на дискусията учениците могат да задават въпроси на учителя, за да не остава не-
що неизяснено.

стъпка 4: Реализация на заданието от страна на всеки екип чрез използване на избрания подход:
Зададената задача за софтуерно обслужване е разделена на няколко подзадачи – за снабдяване, сче-

товодство, финанси, човешки ресурси и маркетинг и реклама, като учителят е разпределил по един от-
дел на всеки един екип. ето един примерен вариант на решение на заданието от екип за отдел „марке-
тинг и реклама“:

 y тема: приложен софтуер за подпомагане на дейностите в отдел „маркетинг и реклама“ на фирма 
за минерална вода .

 y участници в екип: иван, николай, мария, антония, Валери и петя. 
 y Лидер на екип: иван 
 y структура на техника „шест мислещи шапки“: иван стартира дискусията със синята шапка и обсъж-

да как ще протече процеса на различните типове мислене и да определи какви ще са целите. той 
трябва активно да планира следващите стъпки, отговорностите, ролите и плановете за разпределя-
не на времето. В последствие трябва да определя с каква шапка да се мисли, а в даден момент мо-
же да променя вида на мисленето, като сложи на главата си друг цвят шапка. може да събира мне-
ния и реакции относно проблема като премине към червената шапка – да се изразят моментните 
емоции. след това може да премине към Жълтата и към Зелената шапка, за да се обсъдят положи-
телните аспекти на решението на проблема и да се генерират нови творчески идеи. след това дис-
кусията може да премине през Бялата шапка, за да се изложат фактите и информацията, а накрая 
да се премине през черната шапка, за да се развие критицизъм към решенията. по този начин все-
ки участник ще бъде фокусиран в определен тип мислене едновременно, а в самата група ще има 
повече сътрудничество. накрая може да се премине отново през синята шапка, за да се направи 
обобщение на ситуацията.

 y изготвяне на „картографска“ карта: Всички ученици взимат участие при изготвянето на „картограф-
ската“ карта. тя може да бъде представена както е показано на примерния вариант в таблица 1. 
Различните примерни помощни въпроси и идеи, записани в „картографските“ карти“, впоследствие 
трябва да бъдат коментирани подробно и да се обобщят и синтезират. накрая могат да дадат ино-
вативно и нестандартно решение на даден проблем или задание. обобщената идея трябва да ос-
тане краен най-ефективен вариант за изработването на приложен софтуер за подпомагане на дей-
ностите в различните отдели на фирмата за минерална вода, в случая за отдел „маркетинг и рекла-
ма“.

 y изготвяне на презентация: Резултатите от проучването, изводите и крайното решение трябва да бъ-
дат представени в компютърна презентация, изработена от всички членове на екипа.



154

Образование и технологии 10/2019

таблица 1. примерен вариант на „картографска“ карта

шапка помоЩни ВЪпРоси идеи

синЯ шапка
какви са нашите цели и резултати спрямо нуждите на отдела „марке-

тинг и реклама“? 
как може да бъде дефинирани най-добре тези нужди на отдела? 
какво се стремим да постигнем чрез решаването на тези нужди?
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БЯЛа шапка

какво знаем за нуждите на отдел „маркетинг и реклама“?
какво не знаем за нуждите на отдела?

какво трябва да знаем за нуждите на отдела?
откъде да получим информация за нуждите на отдела?

какви са съществуващите решения за нуждите на отдела?

чеРВена шапка

приятна ли са ни идеите за разрешаване на проблема с нуждите на 
отдела „маркетинг и реклама“?

Боим ли се да рискуваме да приемем конкретното решение?
Въз основа на чувствата има ли по-добър начин да бъде постигнато 

решение относно нуждите на отдела?
от интуитивна гледна точка, това ли е правилното решение на този 

проблем?

чеРна шапка

кой е най-големият недостатък на проблема с нуждите на отдел „мар-
кетинг и реклама“?

В каква степен е възможно тази идея да се провали?
това решение подходящо ли е за проблема? 

някой има ли предишен опит, за да докаже дали идеите за нуждите за 
отдела са подходящи?

ЖЪЛта шапка

как може да се подходи към проблема с нуждите на отдел „маркетинг 
и реклама“? 

до какви положителни резултати може да доведе дадено действие, 
което е предложено от участниците? 

как логично и реалистично може да се измисли решение на дадената 
ситуация, свързана с нуждите на отдела?

ЗеЛена шапка

какви са съществуващите алтернативи относно подпомагането на дей-
ностите в отдел „маркетинг и реклама“? 

може ли дадена идея да бъде направена по друг начин?
как може да се погледне на даден проблем за отдела от друг ъгъл? 

как ще изглежда това решение въведено в практиката?

стъпка 5: Защита на заданието от екипите пред аудитория:
Всеки един от екипите трябва да представи публично крайния резултат, който е постигнат благодаре-

ние на използвания метод „шест мислещи шапки“. Всеки екип ще трябва да избере по един говорител, а 
след представянето на идеята публиката (учителят и останалите екипи) ще може да задава своите въпро-
си към всеки един участник от екипа, което означава, че всеки участник трябва да е наясно с поставено-
то задание. 

учителят може да коментира постигнатия резултат от работата на отделните екипи, като може да из-
казва коментари и градивна критика. по желание учителят може да постави отлична оценка на най-до-
бре представилия се екип, за да има по-голяма мотивация.

В заключение може да се отбележи, че благодарение на прилагането на подхода за груповата и екип-
на работа чрез техниката на шестте мислещи шапки в часовете по информационни технологии ученици-
те придобиват умението за генериране на нови идеи, като се фокусират само върху един специфичен вид 
мислене в даден момент, който зависи от цвета на избраната шапка. те се „сблъскват“ с шест вида мисле-
не, които съчетават важни характеристики, като например: паралелно мислене в действие, преминаване 
през различни видове мислене (творческо, емоционално, критично и т.н.), повишаване на съзнателност-
та, използване на необвързано мислене, както и отделяне на егото от изпълнението на поставената зада-
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ча. натрупаният опит откъм комуникативни и презентационни умения, както и знанията и компетентно-
стите, които са придобити, благодарение на работата по групи и в екипи, ще могат да се прилагат успеш-
но и в реални ситуации от живота, а не само в училище по време на изпълнение на задачата. Благодаре-
ние на дейностите, които извършват учениците по време на поставеното им задание, те изграждат спо-
собността да общуват по-свободно с останалите, да могат да работят съвместно с тях и придобиват оп-
ит чрез който могат да отстояват собствената си позиция пред обществото. подходът за работа по групи 
и екипи, прилаган чрез използването на различни методи, техники и технологии трябва да се внедрява в 
българското образование, за да може учениците да пречупят гледната си точка относно изучавания мате-
риал през друга призма, не само през тази на традиционния подход на обучение.
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