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* Авторът изказва благодарност към научен проект № НИХ – 437/2020 г. „Изследване проекциите 
на компетентностния подход при подготовката, възпитанието и развитието на личностните ка-
чества в предучилищна и начална училищна възраст чрез използване на алтернативни педагогически 
форми за организация на образователните дейности“, за финансирането на настоящата работа.

abstract: The application of the competence approach in the education field is a complex process that re-
quires the creation and testing in practice a number of methodological solutions. The change from a knowledge-
reproducing learning process to competence-oriented one must be realized at all levels of the educational struc-
ture. Even in their preparation, future teachers must get acquainted with the modern achievements of pedago-
gy and be ready to apply in practice a variety of organizational forms other than classroom-lesson.

The article presents methods, approaches, forms that facilitate the application of the competence approach 
in the education of children and students of preschool and primary school age.

Keywords: competence approach, key competencies, forms of learning organization, interdisciplinary ap-
proach, soft skills

приложението на компетентностния подход в образователната сфера е сложен процес, който изис-
ква създаването и апробирането в практиката на редица методически решения. промяната от възпро-
извеждащ знания учебен процес към компетентностно ориентирано учене трябва да се реализира във 
всички нива на образователната структура. още при подготовката си бъдещите учители трябва да се за-
познаят със съвременните достижения на педагогиката и да имат готовност да прилагат в практиката раз-
нообразни организационни форми, различни от класно-урочната. 

В статията се представят методи, подходи, форми, които улесняват прилагането на компетентност-
ния подход при подготовката и обучението на деца и ученици от предучилищна и начална училищна въз-
раст. предлагат се примерни методически решения, създадени при работа със студенти от специалности 
пнуп, нупче и пупче през учебната 2019/2020 г. 

За формиране на ключови компетентности е необходимо да се изследват и предложат разнообраз-
ни методи, средства и организационни форми. Работата по учебни проекти е една от възможностите за 
многоаспектно педагогическо въздействие и взаимодействие. За децата от предучилищна и начална учи-
лищна възраст се използва основната идея на проектно-базираното обучение, като за всяка от възрасти-
те създаването и реализирането на проекти има своя специфика. Водеща роля при реализацията на ком-
петентностният подход е интердисциплинарността. чрез нея се реализира проектна дейност, като се ин-
тегрират знания от различни предметни области. За решаването на поставената задача обучаемите тряб-
ва да използват знанията, получени по различните учебни дисциплини и своя житейски опит. В този сми-
съл се работи за усъвършенстване на уменията за трансфер на знания.

при реализиране на дейности в различните училищни и извънучилищни форми за обучение, се по-
стига развитие на т. нар. контекстни умения – алгоритмично мислене, планиране и реализиране на цел, 
трансфер на знания, комуникативно-речеви умения, толерантност, взаимопомощ. 
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контекстните компетенции или така наричаните „меки умения“ (soft skills) са част от ключовите ком-
петенции за успеха на човека във всеки етап от неговото развитие. под меки умения разбираме компе-
тенциите за: комуникация, толерантност, търпимост, взаимопомощ, съпричастност, екипност, лидерство, 
водене на преговори, вземане на решения, креативност, емоционална интелигентност, способност за 
справяне с конфликтни ситуации и др. Формирането на тези важни за личността умения започва от ранна 
възраст и ключови фактори за това са семейството, общността, приятелския кръг, образователните и со-
циалните институции, с които детето взаимодейства1 .

Работата по тематични проекти се оказва един от приложимите методи в практиката, при които ус-
пешно може да се приложи компетентностният подход. организацията им се основава на проектно-бази-
раното обучение (PBL) – метод на преподаване, при който обучаемите учат чрез активно включване в ре-
ални и лично значими проекти. Реализацията и продължителността на тематичен проект има своята спе-
цифика при различните възрастови групи. обучаемите имат за задача да решат реален проблем или да 
представят своите виждания по него пред публика. Създават продукт от своята дейност по проекта. ос-
вен знанията, които придобиват обучаемите при работата си по проекта, те формират умения за критич-
но мислене, креативност, сътрудничество, комуникационни умения. 

промените, които се очаква да се въведат в образователната система, дават основание да се органи-
зира учебен процес, различен от традиционния урок. Формирането на умения за трансфер на знания и 
комуникативно-речеви умения може да се реализира успешно при разнообразни организационни фор-
ми, при които децата и малките ученици се поставят в най-присъщата им дейност – игрова. 

през 2019/2020 г. със студенти, бъдещи педагози се проведоха обучения и създаване на ресурси за 
детската градина в няколко насоки – работа по учебни проекти, задачи за повишаване на дигиталната 
грамотност, задачи, прилагащи интердисциплинарен подход за формиране на умения за трансфер на 
знания, креативност, комуникативно-речеви умения. 

представените в статията примери описват задаване на кратка екипна задача по определена тема. 
Зададена е организационна рамка за разделяне на класа на групи от по 4 ученици. Всеки член на екипа 
получава индивидуална задача. правилното изпълнение на индивидуалната задача е важен фактор за 
финализиране на общата екипна задача. кратките екипни задачи са особено подходящи за края на учеб-
ния час. С тях се постига обобщаване и систематизиране на знанията, затвърдяване на наученото. Форма-
та, при която се провеждат цели да се създават условия, при които се формира екипен дух – да се научат 
да споделят ресурси, да проявяват толерантност и взаимопомощ, да комуникират със съучениците си, ка-
то представят своите идеи и защитават позиция. 

Формирането на умения за работа в екип при малките ученици трябва да се извършва целенасочено 
и постепенно във времето с много практически задачи. След изпълнението и представянето на екипна-
та задача, е необходимо да се отдели време за анализ на извършените индивидуални задачи и участие-
то на всеки ученик при оформянето на екипната задача2 . 

темата, по която са създадени екипните задачи за 1. клас е „пролетни празници“. Визират се празни-
ците, които се празнуват през пролетта – Баба марта, 8 март, Лазаровден, Цветница, Великден. основен 
учебен предмет е математика.

темата, по която са създадени екипните задачи за 2. клас е „Здраве“, като са реализирани идеи по 
различни направления – спорт, дневен режим, здравословни храни, рецепти и др. 

примери за екипни задачи в 1 . клас
Тема: Математически великденски зайчета
индивидуална задача: Всеки от четиримата ученици получава индивидуален картон, на който има 

изобразени разноцветни яйца, а в тях – математически задачи. Всеки ученик решава задачите и запис-
ва отговора. 

екипна задача: екипът получава картон, на който има изобразено великденско зайче и две кошници 
с определено число върху всяка. Задачата на децата е да изрежат от своите листи само яйцата с опреде-
лен отговор и да ги залепят в съответната кошница. Всички следят за правилно изпълнение на задачата.

добре е учителят да знае колко яйца трябва да има във всяка кошница след приключване на работа-
та, за да може бързо и лесно да прецени дали екипът е работил правилно (фиг. 1). 
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Фигура 1. Екипна задача „Математически великденски зайчета“ 

Тема: Великденски лабиринт
индивидуална задача: Всеки ученик получава картон с две задачи. до всяка задача има номер на по-

зиция. 
екипна задача: на екипния картон учениците трябва да запишат код. кодът се получава от отговорите 

на задачите на всеки ученик, записани на определената позиция. След като научат кода, задачата на еки-
па е да преминат през лабиринта по последователния код. те трябва да отведат Великденския заек до бо-
ядисаните великденски яйца (Фиг. 2).

Фигура 2. Екипна задача „Великденски лабиринт“ 
Тема: Първа пролет
индивидуална задача: Всеки ученик получава геометрични фигури и модел, който трябва да израбо-

ти. моделите са на пеперуди, цвете, слънце. 
екипна задача: готовите модели трябва да се залепят върху екипен картон, да се направи подходяща 

украса между тях. Задача на екипа е да преброят и запишат колко общо геометрични фигури от всеки вид 
има на екипната им апликация (Фиг. 3).

Фигура 3. Екипна задача „Първа пролет“ 

Тема: Математически мартеници
индивидуална задача: Всеки ученик получава индивидуален картон със задачи. отговорът на всяка 

задача съответства на определена буква.
екипна задача: учениците трябва заедно да подредят буквите в думи и думите в изречение, за да от-

крият какво е посланието на Баба марта към тях. След приключване на задачата по един ученик от всеки 
екип прочита получените изречения. 
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Тема: Картичка за мама
индивидуална задача: Всеки ученик получава индивидуален картон със задачи. отговорът на всяка 

задача съответства на определена буква.
екипна задача: учениците трябва заедно да подредят буквите в думи и думите в изречение, за да съз-

дадат картичка по случай 8 март (Фиг. 4). Всеки екип украсява своята картичка. прави се изложба. 

Фигура 4. Екипна задача „Картичка за мама“ 

примери за екипни задачи във 2 . клас
Тема: Здравословна храна
индивидуална задача: Всеки ученик получава картон със задачи. отговорът на всяка задача съответ-

ства на буква от българската азбука. получава се плод или зеленчук. 
екипна задача: екипът попълва кръстословица с получените думи. ако са работили вярно, в означе-

ното поле ще получат дума „Витамини“ (Фиг. 5).

 

Фигура 5. Екипна задача „Здравословна храна“ 

Тема: Туризъм
учениците се поставят пред проблемна ситуация – деца ще отиват на екскурзия и трябва да се подгот-

вят за нея, като закупят необходимо оборудване и продукти. Всеки екип от класа трябва да изчисли за ед-
но от децата – колко пари трябва да изхарчи, колко пари ще останат, като всеки герой има различна сума. 

индивидуална задача: Всеки ученик трябва да реши задача, за да разбере колко струва определена 
част от оборудване или продукт, необходим за предстоящата екскурзия на героя. 

екипна задача: членовете на екипа трябва да съберат всички получени цени на предмети, които тех-
ния герой е закупил и да изчислят изхарчената сума. След това трябва да пресметнат остатъка, който ще 
има героят (Фиг. 6).
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Фигура 6. Екипна задача „Туризъм“ 

Тема: Плодово смути
индивидуална задача: Всеки ученик трябва да пресметне математическа верижка, за да разбере кол-

ко броя от даден продукт трябва да се сложи, за да се изпълни рецептата. използват се ябълки, банани, 
портокали, ягоди. 

екипна задача: оформя се рецепта за плодово смути (Фиг. 7). 

  

Фигура 7. Екипна задача „Плодово смути“ 

Системната работа по различни екипни задачи ще доведе до приемането на норма – система от опре-
делени правила, по които се работи в екипа, взаимоотношенията на членовете в екипа, изслушване, взи-
мане на решение. Формирането на умения за работа в екип, предполагат привнасянето им при различни 
други дейности и задачи, като например проектно-базирано обучение. 

(endnotes)
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