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Abstract: the article discusses the possibilities for applying the competence approach in primary school . 
the purpose of modern education in primary school is to give the beginning of the knowledge and skills of young 
students . they must be actively involved in the learning process in order to develop their critical thinking, to 
have motivation to learn, to acquire problem-solving skills, to be able to freely express opinions and argue for 
their choice, to analyze and summarize facts and information of different nature, here comes to the aid of the 
teacher competence approach .

the author expresses the need to use educational projects . the article describes an author’s project, which 
was realized in primary school . the application of the competence approach and the work on educational pro-
jects replaces the traditional education and creates a favorable pedagogical environment in which the young 
students can show their individuality .

Keywords: competence approach, competence, educational projects, primary school, innovative approaches

Целта на съвременното обучение в началното училище е да даде началото на знанията и уменията на 
малките ученици . те трябва активно да бъдат включени в учебния процес, за да развият своето критично 
мислене, да имат мотивация за учене, да добият умения за решаване на проблеми, да могат свободно да 
изказват мнение и да се аргументират за своя избор, да анализират и да обобщават факти и информация 
от различно естество . това са и някои от причините, поради които в съвременната педагогическа практи-
ка все по-усилено и все по-често се говори за компетентностен подход, който преобръща традиционно-
то в образованието и обучението в училище . С помощта на този подход ученикът се ориентира към овла-
дяване на комплекс от ключови компетентности, осигуряващи потенциал, умения и способности . избяг-
ва се разпокъсаното обучение по различните учебни дисциплини . 

компетентностен подход
компетентностният подход се основава на интерактивни методи и нови технологии на обучение, кои-

то допринасят за развитието на независимост, инициатива, творчество, критично мислене у учениците и 
ги ориентират към специфичния ефективен резултат . той акцентира върху разнообразието от форми за 
оценяване и върху начините за формиране на адекватна и на позитивна самооценка, за рефлексивен ана-
лиз на собственото развитие . темпът на технологичните промени има дълбоко отражение върху иконо-
миките и обществата – необходима е своевременна реакция и от страна на училищата към тази нова ре-
алност . използването на иновации в процеса на преподаване и учене, включително и технологични, до-
принася в голяма степен за повишаване на мотивацията за активна работа . Замяната на обучението с уче-
не означава, че е важно не какво учителите знаят и преподават, а какви умения се очаква да придобият 
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учениците и какви резултати следва да постигнат . В това е и същността на обръщането на фокуса на обра-
зованието от предметноориенитирано обучение към компетентностноориентирано учене1 .

описвайки същността на този метод а . кузнецов го характеризира като:
 y ориентиран към обучението за формиране на интелектуални и ключови знания, умения и навици;
 y придобитите умения да бъдат ориентирани към практиката [1] .

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 [2] .

ключови компетентности
компетентността не е качество, с което хората се раждат . компетентността се придобива при правил-

но поднесена информация, в благоприятна педагогическа среда . компетентностите се определят като 
динамична съвкупност от знания, умения, нагласи и отношения, които се придобиват в процеса на обу-
чение . Свързват се основно с поведението на личността – не сами по себе си знания или умения, а подхо-
дящи поведения, демонстрирани в конкретни учебни ситуации и необходими за постигането на резулта-
ти в конкретна дейност или при определена професионална роля [1] .

часовете по самоподготовка в началното училище, заемат важна част от деня на учениците, които са 
включени в групата за целодневна организация на учебния ден . часовете по самоподготовка се провеж-
дат между времето за организирания отдих и заниманията по интереси . Самоподготовката се провежда 
10 часа седмично и е изключително важна дейност . В тези часове се поставя цел за правилно и трайно ус-
вояване на учебния материал чрез:

1 . подготовка за поставена домашна работа .
2 . подготовка за контролна или класна работа .
3 . Решаване на допълнителни поставени задачи .
4 . Формиране на умения са самостоятелно учене .
5 . подготовка за проектни задачи .
В наРедБа № 15 от 22 .07 .2019 г .2 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите 

и другите педагогически специалисти, зададена от министъра на образованието и науката, oбн ., дВ, бр . 
61 от 2 .08 .2019 г ., в сила от 2 .08 .2019 г, в чл . 11 са записани функциите, които се включват за длъжността 
„учител в група за целодневна организация на учебния ден“ и те са следните:

1 . планиране, организиране и провеждане на образователния процес и/или на дейности- те по са-
моподготовка, организиран отдих, физическа активност и занимания по интереси за придобива-
не на ключови компетентности от децата и учениците; 

2 . прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните потребно-
сти на децата и учениците; 

3 . ефективно използване на дигиталните технологии; 
4 . оценяване напредъка на учениците за придобиване на ключови компетентности; 
5 . анализиране на образователните резултати на учениците; 
6 . допълнително обучение и консултации на учениците с цел повишаване на социалните им умения;
7 . подкрепа на учениците за пълноценно включване в образователната и социалната среда; 
8 . сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички заинтересо-

вани страни; 
9 . участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити, задъл-

жителен държавен изпит или държавен изпит за придобиване на професионална квалификация; 
10 . кариерно ориентиране и консултиране на учениците; 
11 . разработване и изпълнение на проекти и програми; 
12 . участие в професионална мобилност и професионални общности; 
13 . разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността на институцията; 
14 . опазване на живота и здравето на учениците, включително и по време на организираните допъл-

нителни дейности или занимания по интереси; 
15 . водене и съхраняване на документите в системата на предучилищното и училищното образова-

ние; 
16 . провеждане на консултации с учениците и родителите им; 
17 . създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и взаимопомощ; 
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18 . провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и училищно-
то образование .

още при подготовката си бъдещите учители трябва да се запознаят със съвременните достижения на 
педагогиката и да имат готовност да прилагат в практиката разнообразни организационни форми, раз-
лични от класно-урочната3 . учителите в началното училище, а и не само там, трябва да се стремят да ра-
ботят по иновативен начин, за да може децата от днешното поколение да бъдат привлечени за актив-
но участие в учебния процес . учениците трябва могат сами да прилагат наученото по различните учебни 
дисциплини и да участват активно . ето затова важно, необходимо и подходящо е използването на про-
ектно-базираното обучение, чрез което се придобиват и доразвиват познанията и компетенциите на мал-
ките ученици . 

проектно-базираното обучение (пБо) е стратегия за учене, която обхваща едновременно различни 
учебни предмети . това се постига като учителят насърчава учениците да идентифицират през изследва-
не истински световен проблем (на местно или глобално ниво), да разработят решение, прилагайки дока-
зателства за подкрепа и да представят решението по интересен и интерактивен начин, като използват на-
бор от съвременни средства за визуализация [3] . 

проектът е метод за педагогически организирано възприемане и осмисляне на околния свят в про-
цеса на поетапно планирана практическа дейност за постигане на предварително поставена цел . проек-
тът е колективна творческа дейност с реален, значим резултат . В основата му стои проблем, за решаване-
то на който е необходимо изследователско търсене (проучване на възможности, апробиране на вариан-
ти) в различни направления, резултатите от което се обобщават и обединяват в един общ краен продукт . 
най-важна за проектната работа е самостоятелната дейност на децата – изследователска, познавателна, 
продуктивна, в процеса на която детето опознава околния свят и прилага новопридобити знания в реал-
ни продукти . Същността на проектния метод в образованието е създаването на такава организация на пе-
дагогическия процес, при която децата придобиват знания и умения, опит от творческа дейност, емоцио-
нално-ценностно отношение към действителността в процеса на планиране и изпълнение на постепен-
но усложняващи се практически дейности (задачи) . проектите имат не само познавателна, но и практи-
ческа стойност4 .

пБо може да превърне часовете по самоподготовка в любимото място на учениците . преподаване-
то по метода на пБо и прилагането на компетентностния подход предлагат на малките ученици да полу-
чат информация и да приложат наученото по интересен за тях начин . уроците се превръщат в приказки и 
филми със собствен сюжет, интересна история за проблем, който може и трябва да бъде решен, a учене-
то се осъществява по целия път, който изминават учениците, за да получат информацията, която е необ-
ходима, за да представят своя краен продукт .

В настоящата статия е описан авторски образователен проект, както и приложението на компетент-
ния подход, които са апробирани в практиката през учебната 2020/2021 година, в часовете по самоподго-
товка . този мини-проект е проведен в 5 поредни дни или 10 учебни часа във времето за самоподготовка . 
Работата по проекта е с ученици от 4 . ‚г“ клас на нБу „михаил Лъкатник“, гр . Бургас . класът се състои от 24 
ученици, от тях един ученик е със Соп, а четирима ученици говорят различен майчин език от българския .

учениците се разделят на 6 екипа, които са с по 4 ученици в екип . Всеки един екип изтегля от предва-
рително подготвен жребий, знаме, което им показва коя е държавата, за която трябва да работи екипът:

 y България
 y италия
 y Франция
 y испания
 y германия
 y англия

Задачите, които се поставя пред всеки един от екипите е да намерят информация за съответната стра-
на, да се запознае с традиционната кухня, да намери информация за столицата на държавата, да се на-
мери информация за интересни забележителности в някои от градовете (фиг . 1) . да изчисли километри-
те, които ще се изминат, ако трябва екипът да отиде до избрано от тях място в държавата, за която раз-
казват . информацията трябва да бъде представена на бял лист в кратък вариант, под формата на мислов-
на карта, а по-подробно учениците събират информацията си в презентация, която е изработена с про-
грамата powerpoint .
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Фигура 1. Търсене на информация с училищните таблети

екипите имат достъп до интернет, като използват училищните таблети (фиг . 2 .), а за обобщаването на 
информацията, събрана от тях, и изготвянето на презентация имат достъп по компютърния кабинет на 
училището . 

Фигура 2. Работа по екипи, използване на таблети

учениците използват знанията си по различните учебни предмети . те успешно прилагат знанията си 
по Български език и литература, Човекът и обществото, показват своите рисувателни умения, използ-
ват знанията си от часовете по Музика и не на последно място използват своите придобити дигитални 
умения, умело показват своите комуникативни и организационни способности и умения за работа в екип .

както се споменава в настоящата статия важно условие за всеки проект е представянето на крайния по-
лучен резултат . В края на заниманието учениците имаха специални гости – по-малки ученици от 3 . клас, 
както и класният ръководител на класа, пред които учениците от екипите имаха възможност да представят 
своите презентации, които направиха с помощта на програмата powerpoint . Всеки екип има предварително 
избран говорител на екипа, който с помощ от останалите представи крайния резултат от проекта (фиг . 3 .) . 
учениците направиха символична разходка в предложените от учителя държави, като запозна гостите с тра-
диционната и различна кухня на съответната държава, представи традиционни носии, представи историче-
ска информация за столиците на държавата . гостите имаха възможност да се насладят на музиката, която 
е характерна за определените региони, да научи историята на световно наложени марки дрехи, коли и т .н . 
След приключване на представянето на презентациите, учениците, заедно с гостите, на предварително из-
готвен шаблон – човече, нарисуваха дрехи, по които да личи от каква националност е то, а след това всич-
ки човечета се превърнаха в гирлянда на приятелството, която да краси класната стая на 4 „г“ клас и да на-
помня, че всички ние сме хора и трябва да бъдем приятели без значение от националността, културата, ре-
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лигията, традициите и обичаите ни . (фиг . 4) един от екипите, в домашни условия и извън поставените зада-
чи, изработи макет на къща, която е характерна за тяхната държава, а гостите бяха впечатлени и имаха въз-
можността да го разгледат отблизо, с което пък учениците от този екип, показаха своите знания и умения, 
получени в часовете по технологии и предприемачество и математика (фиг . 5) .

Фигура 3. Говорител на екипа, представя презентацията

Фигура 4. Гирлянда на приятелството

Фигура 5. Макет на къща 



493

Проектно-базирано обучение

4 . „г‘ клас успешно завърши своя проект, а поставените задачи преди започване на проекта се изпъл-
ниха и в края му имаше един резултат, който впечатли всички, които станаха част от това символично пъ-
тешествие . това се случи благодарение на мотивацията на учениците, на техния ентусиазъм, знания, уме-
ния и на придобитите от тях компетентности . 

при представянето на всеки проект в класа е празник, защото учениците се чувстват изключително 
щастливи и горди, че са успели да получат завършен продукт, който е плод само на техните знания и ком-
петентности . Всички ученици са готови да се включват активно в реализирането на проекти, защото по 
този начин те изпробват нови методи за учене, мислене, действие . В работата по проекти учениците не 
се чувстват затворени в рамка, а имат свобода, която да използват, за да представят нестандартни идеи, 
творчество и да покажат своята индивидуалност .
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