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Abstract: The paper presents an example of application of competency approach in teaching and learning 
math at primary school. Accent is set on Dynamic model of teaching and learning where the teacher uses vari-
ety of methods and forms of work. He/she works in rich of technologies environment and use educational soft-
ware together with regular school resources as textbook and students’ notebooks. All topics from the content 
are based on rich interdisciplinary connections. Important place in competency approach application takes the 
development not only of cognitive but personal competencies. An example of math team task is presented to-
gether with methodology for team work with early age pupils. 
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Съвременното училище се очаква да формира личности с комплекс от знания и умения за тяхното 
приложение, включително личностни компетентности, важни за общуването между хората в постоянно 
глобализиращия се свят. 

Още през март 1996 в Берн, Швейцария се провежда симпозиум, за да се определят ключовите ком-
петентности, които учениците от средното образование трябва да придобият, за да се подготвят или за 
работа, или за висше образование. Симпозиумът се организира от съвета за културно сътрудничество към 
Съвета на Европа.1 Този документ обобщава дискусиите на симпозиума на пленарни сесии и работни гру-
пи, съставени от учители и училищни мениджъри. Участниците в конференцията обсъждат следните въ-
проси: (1) изясняване на концепцията; (2) определяне на изискванията за компетентност в контекста на 
настоящите образователни системи; (3) идентифициране на приоритетите и ключовите компетенции; (4) 
придобиване на компетенции чрез правене; и (5) оценка на връзката между структурата на образовател-
ните системи и целта на оценяването.

20 години по-късно в България е приет нов закон за предучилищното и училищното образование, 
който влиза в сила от 1.08.2016 год.2. Според чл. 75 от Закона „училищната подготовка е съвкупност от 
компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на ученика в 
следващ клас, етап и/или степен на образование и свързани с постигане на целите на училищното обра-
зование“. Обръщането на фокуса от обучението към ученето означава, че определящо е не само какво 
учениците трябва да знаят и какво предметно съдържание да бъде усвоено в клас, а и какви умения, цен-
ности и нагласи да бъдат формирани. 

Компетентностният подход в обучението е несъвместим с все още съществуващата в образователна-
та ни система практика да се акцентира предимно върху придобиването на знания и използването им за 
формиране на когнитивни умения. 3,4 Не трябва формирането на когнитивни умения да се възприема от-
делно и независимо от личностното развитие на ученика. Необходимо е да уточним, че компетентност-
ният подход не отрича значението на знанията като съществен елемент в структурата на компетентности-
те. Той акцентира върху уменията за тяхното използване. Колкото е важно в училище да бъдат формира-
ни фундаментални знания по основните учебни дисциплини, толкова е важно и това – в училище да бъ-
дат формирани личностни качества, които да помогнат на учениците да приложат наученото в живота, да 
представят себе си, да работят в екип, да мислят критично, да решават проблеми. 

Прилагането на компетентностен подход в училище е огромно предизвикателство пред една от най-
консервативните системи в обществото – образователната. Причините са обективни и субективни. Още 
през 1996 се поставя въпросът дали организацията на училищните системи и учебната среда като цяло въ-
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обще са подходящи за прилагане на компетентностен подход. В тази посока през последните години се раз-
виват активни политики за създаване на нова учебна среда – технологично оборудване, търсене на вариан-
ти за създаване на учебни пространства с отворен план, създаване на условия за реализиране на позитивна 
образователна среда със сензорни зони, комфорт и нестандартно обзавеждане. Добър пример в тази посо-
ка у нас са насоките за архитектурна среда в рамките на проекта „Изграждане на училищна STEM среда“5. 

Сериозен проблем стои и пред системата за оценяване, която въпреки заявката за оценка на форми-
рани компетентности, все още преобладаващо оценява репродуктивно знание. Сериозен проблем е и 
липсата на мотивиращи фактори, които да стимулират екипната работа между учителите. Формирането 
на екипни умения у учениците трябва да следва по естествен начин опита на учителите от екипна работа 
на педагогическите колективи в училище. 

Основен проблем пред приложението на компетентност подход в практиката е преобладаващата тра-
диционно фронтална работа на учителя с класа. За да се преодолее този стереотип на работа, са нужни ком-
плексни дейности като тези, заложени в Динамичния модел на работа в богата на технологии среда, опи-
сан от автора в редица публикации [1, 2]. В частност, приложението на компетентностен подход в обучение-
то по математика има своите допълнителни особености, свързани с абстрактното съдържание и липсата на 
достатъчно ресурси, които да подпомогнат работата на педагога. Акценти, свързани с приложението на Ди-
намичен модел в обучението по математика са описани от автора в редица публикации [3, 4].

Целта на настоящата статия е да даде конкретен пример за приложение на компетентностен подход 
в обучението по математика във втори клас по темата „Таблично умножение“. По-конкретно е разгледа-
на темата „Умножение с 5“.

Представен е комплекс от ресурси, включващ електронно учебно съдържание, екипна задачата по те-
мата, както и примерен тест за проверка на знанията. 

Приложение на образователен софтуер в учебния процес по математика
Съвременният учител трябва да има достъп до голямо разнообразие от учебни ресурси, включително 

в дигитален формат, за да може да реализира ефективен учебен процес. Съвременният ученик има визу-
ално-кинестетичен стил на учене и съответно са нужни добре онагледени, интерактивни задачи. Малки-
те ученици са любопитни, но тяхното любопитство трябва да се провокира постоянно чрез богати между-
предметни връзки. Представените тук задачи са част от платформата Динамична класна стая, разработе-
на под научното ръководство на автора6. 

Целта на задачите е да се затвърдят знанията за умножение с 5. Акцентира се върху зависимости-
те, свързани с таблицата за умножение с 5. Развиват се умения за устно смятане. Задачите са тематично 
свързани и чрез тях учениците научават интересни факти за спорта биатлон. 

Задача 1. Бройте през 5 и подредете числата.

 

Фигура 1. Подготвително упражнение към темата за умножение с 5. 

За да развият отлични изчислителни умения, учениците трябва да научат наизуст таблиците за умно-
жение с числата от 1 до 10. За целта е добре учениците да се научат да броят по двойки, по тройки, по 
четворки, по петици и т.н. Чрез бързо броене през 5 децата научават произведенията от таблицата за ум-
ножение с 5. Свикват с ритъма на броене – 5, 10, 15, 20, 25, … (Фиг. 1). Така, виждайки едно от тези числа, 
ученикът ще го свързва с умножение или деление с 5. Обръща се внимание на факта, че всички произве-
дения завършват на 0 или на 5.

Задача 2. Изберете произведение. Как ще го представите? Пресметнете.
Чрез задачата се акцентира върху смисъла на действие умножение. В началното училище умноже-

нието се въвежда чрез сбор на равни събираеми. Целта е учениците не просто да научат наизуст табли-
цата. В крайна сметка ще трябва да я научат наизуст, но не това е целта на обучението. Целта е да разби-
рат умножението като аритметично действие. В горната част на екрана има подвижна лента с малко про-
зорче. При преместване на лентата се избира произведение от таблицата за умножение с 5. Целта е след 
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като се избере произведение, то да бъде визуализирано в полето, в средата на екрана, чрез подрежда-
не на съответния брой картинки – на всяка картинка има по 5 шапки. След това да се преброят по пети-
ци шапките и да се запише общият им брой. Да се осмисли, че записаният брой е произведението на из-
браната задача. 

 

Фигура 2. Визуализация на произведение от таблицата за умножение с 5

Например, 6.5. Трябва да се подредят 6 карти по 5 шапки. Да се преброят по 5 – 5, 10, 15, 20, 25, 30. 
Да се постави числото 30 в малкото розово поле вляво (като се подреди с цифрите 3 и 0). Да се направи 
изводът, че 6.5 е равно на 30 и че 6.5 е сборът 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5. 

Задача 3. Коя пушка на кой скиор е? Подредете.
Целта на тези задачи е да се затвърдят знанията, свързани със зависимостите между произведени-

ята в таблицата за умножение с 5. Разликата между две съседни произведения в таблицата за умноже-
ние с 5 е 5. Ако търсим 6.5, можем да го пресметнем като към 5.5 прибавим още 5 или като от 7.5 изва-
дим 5 (фиг. 3). Задачите са тематично обвързани с темата за зимния спорт биатлон, съчетаващ ски бяга-
не и стрелба. Пушките трябва да бъдат разпределени на скиорите, така че произведението да отговаря 
на числовия израз. 

 

Фигура 3. Зависимости между произведенията в таблицата за умножение

Задача 4. Попълнете верижката и ще разберете на какво разстояние се намира мишената за 
стрелба в биатлона. 

В следващите задачи се развиват изчислителните умения на учениците. За попълване на верижките 
се акцентира на задачи от действие умножение с 5, както и на задачи за събиране и изваждане на числа-
та до 100, и умножение и деление с числата до 5. Чрез попълване на верижките учениците научават и но-
ви факти за спорта биатлон. От първата верижка учениците научават на какво разстояние се намира ми-
шената за стрелба. Вдясно има подвижен панел с допълнителна информация: „На стрелбището разстоя-
нието до мишената е 50 м. При индивидуален старт в биатлона състезателите правят 5 обиколки по тра-
сето. Стрелят 4 пъти – 2 пъти от положение легнал и 2 пъти от положение прав“. 

Обръща се внимание на техниката за устно пресмятане. При пресмятане на 45–17 можем първо да 
извадим 20 и след това да прибавим 3. 45 – 20 = 25, 25 + 3 = 28. Друг вариант е: първо да извадим 15 и 
след това още 2. 45 – 15 = 30, 30 – 2 = 28. 

 

Фигура 4. Математическата верижка като инструмент за формиране 
на комплекс от компетентности
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Задача 5. Попълнете верижката и ще разберете колко км е дистанцията за жените в биатлона 
при индивидуален старт. 

Чрез серия от математически верижки могат да се дадат допълнителни факти по темата, избрана за 
развиване на общата култура на учениците (Фиг. 5). От последното число във верижка учениците науча-
ват колко километра е дистанцията при индивидуален старт при жените. Вдясно на подвижен панел е да-
дена допълнителна информация: „Дистанцията е 15 км за жени и 20 км за мъже. Всяка грешка в стрелба-
та се наказва с 1 състезателна минута. Победител е състезателят с най-добро време“. 

Обръща се внимание на техниката за устно пресмятане. Например, при пресмятане на 45 – 39 можем 
първо да извадим 40 и след това да прибавим 1. 45 – 40 = 5, 5 + 1 = 6. Втори начин: първо да извадим 35 
и след това още 4. 45 – 35 = 10, 10 – 4 = 6. 

 

Фигура 5. Получаване на допълнителна информация за биатлона 
в хода на развиване на изчислителни умения

Задача 6. Разбийте шифъра и ще получите името на българка – олимпийски шампион по биатлон.

 

Фигура 6. Задача-шифър за развиване на изчислителни умения и логическо мислене

Освен развиване на изчислителни умения, математиката цели развиване и на качествата на мисълта 
и особено на логическото, аритметичното и критичното мислене на учениците. Задачите-шифър (Фиг. 6) 
са изключително ефективни, тъй като в процеса на откриване на логически връзки учениците реализират 
и много изчислителни операции, без да се концентрират върху това. Така става ясно дали имат нужните 
изчислителни компетентности, за да могат да разрешат по-комплексни проблеми. 

В даденият пример, на всеки символ отговаря произведение или частно. След пресмятане се откри-
ва буква. Буквите са подвижни и с преместване се подреждат. Получава се името – Екатерина Дафов-
ска. Включена е страница с допълнителна информация за Екатерина Дафовска – българската олимпийска 
шампионка по биатлон от олимпиадата в Нагано през 1998 година (фиг. 7). 

Фигура 7. Допълнителна информация за формиране на обща култура и провокиране 
на интерес към темата

Задача 7. Разбийте кода и ще получите името на състезател при мъжете с най-много медали от 
зимни олимпийски игри във всички спортове.

Задачата е аналогична на предходната. След разбиване на кода се получава името на норвежкия би-
атлонист Оле Ейнар Бьорндален, който е спортистът, спечелил най-много медали от зимни олимпийски 
игри в света. Включена е страница с допълнителна информация за спортиста (фиг. 8).
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Фигура 8. Задача-шифър и допълнителна информация

Екипна задача – Математическа шевица 
Следващият акцент в статията е представянето на примерна екипна задача по темата за таблично 

умножение във втори клас. Екипната задача „Математическа шевица“ е част от модула Екипни задачи в 
платформата Динамична класна стая. Задачите са разработени и готови за разпечатване и изпълнение в 
клас. Целта на автора и екипа, разработил платформата, е да се обезпечи работата на началния учител с 
готови ресурси, за да може екипните форми на организация на учебната дейност да станат по-чести и да 
се използва потенциала на екипната работа за формиране на важни за учениците личностни качества ка-
то екипност, толерантност, умения за организация и планиране, умения за презентиране и др. 

Цел на задачата е затвърдяване на знанията за таблично умножение и деление. Задачите са да се ак-
туализират знанията за действията умножение и деление; да се автоматизира таблично умножение и де-
ление; да се формират личностни качества и умения за работа в екип. Крайният продукт от изпълнение 
на екипната задача е цветна шевица. Екипът разполага със следните материали:

 y Индивидуални карти – за всеки ученик има картон, разграфен на квадрати, в които са записани чис-
ла. За всеки ученик има карта с указания – кое произведение с какъв цвят да бъде оцветено. 

 y Цветни моливи/флумастери, тиксо.
Описание на задачата: Учителят раздава материалите на всеки екип. Всеки ученик в екипа трябва да 

вземе по два картона, означение с един и същ символ. 

  

Фигура 9. Индивидуални карти за ученик от екипа

Ученикът първо решава задачите от малкия картон. След това открива произведението в таблицата от 
числа и оцветява полето на числото в съответния цвят. 

След като всички ученици в екипа свършат своята работа, учениците трябва да се съберат заедно и да 
подредят и залепят отделните картони така, че да се получи обща шевица с повтаряща се цветова зависи-
мост. При различните варианти на екипната задача се получават различни шевици (фиг. 10). 
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Фигура 10. Шевици – краен продукт от екипната работа

Методически насоки за изпълнение на екипната задача
При екипна организация на работа трябва да се следва точна методика на работа, за да не се губи из-

лишно време, както и да не се губи концентрацията на внимание у учениците. 
Първо учителят обяснява задачата в реда на изпълнението й. Това обяснение трябва да бъде възмож-

но най-кратко и придружено с нагледна опора. В тази част на фронтална работа на учителя е добре да се 
припомнят правила за работа в екип. Важно е да се отбележи, че в този етап на поставяне на задачата, 
материалите не трябва да бъдат раздадени на учениците. Наличието на материали при тях вече е фактор 
за загуба на концентрация и внимание. 

След като представи задачата, учителят раздава материалите. Важен акцент на тази фаза е да се на-
мери най-оптимална организация за това раздаване. Ако учителят обхожда многократно класната стая, 
се губи ценно време и отново се създават условия за загуба на концентрация и внимание. Особено под-
ходяща е практиката за използване на т.нар. „сейф на екипа“. Сейфът на екипа е кутия, в която предвари-
телно са поставени всички нужни материали за изпълнението на задачата. Учителят определя лидер за 
всеки екип. Извиква лидерите и те взимат сейфовете на екипите. Така времето за раздаване на матери-
алите се намалява многократно. 

Задава се време за изпълнение на задачата. Следва работа по екипната задача. Учителят вече не ко-
ментира фронтално. Движи се между екипите и подпомага работата на учениците. Намесва се минимал-
но. 

След изтичане на времето на работа се презентира работата на екипите. Всеки екип представя своя-
та шевица. Прави се обобщение на работата от учителя. Финалната част на екипната работа трябва да бъ-
де кратка и мотивираща. Тя е отличен инструмент за формиране на умения за изслушване и възпитаване 
на уважение към работата на останалите. Особено важно е да не се прекали с времето на представяне и 
по този начин вместо мотивиращ момент, моментът на представяне и преценка да се превърне в демо-
тивиращ за работата на учениците. 

Оценка на знанията
Последният акцент в настоящата статия е поставен върху оценяването на знанията на учениците. Тес-

товете в общия случай оценяват репродуктивно знание. Но въпросите в един тест могат да бъдат така 
формулирани, че да проверят нивото на формиране на съответните компетентности на ученика. 

Даденият пример, представя тест в Kahoot, чрез който се проверява степента на формиране на зна-
ния за операцията умножение. Примерният въпрос от Фигура 11 е: „Кое от следните твърдения не следва 
от равенството 3.5 = 15?“. Твърденията във всички отговори сами по себе си са верни. Същественото тук 
е дали ученикът разбира смисъла на израза, записан с действие умножение. От равенството 3.5=15 след-
ват всички зависимости с числата 3, 5 и 15 – „3 е 5 пъти по-малко от 15“, „15 е 5 пъти по-голямо от 3“, „15 
е 3 пъти по-голямо от 5“ и т.н. Но от това равенство не следва, че 12 е 2 пъти по-голямо от 6. Това твърде-
ние би следвало от израза 2.6 = 12. 
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Фигура 11. Примерен въпрос от тест в Kahoot за оценка на математическа компетентност 
на учениците

Заключение
Дадените примерни ресурси по темата „Умножение с 5“ могат да се използват в различна комбина-

ция. В платформата са дадени 10 дигитални задачи по темата, което не означава, че учителят трябва да 
изпълни всичките. Той може и трябва да избере няколко, така че да дозира различните форми и методи 
на работа. Както само фронталната работа е демотивираща, така демотивираща може да бъде и само ра-
бота с образователен софтуер върху интерактивен панел или интерактивна дъска. 

Платформата Динамична класна стая предлага на учителя персонална виртуална класна стая, която е 
особено подходяща при модели на работа 1:1. Ако учениците имат персонално устройство, учителят мо-
же да излъчи задача в класната стая, върху която учениците самостоятелно да работят. След това чрез мо-
дула за обратна връзка, учителят може да избере работата на няколко ученици и да я визуализира пред 
класа за обсъждане и проверка. Виртуалната класна стая е особено подходяща и за хибридно обучение, 
когато учениците се обучават от домовете си в електронна среда.  

Прилагането на компетентностен подход в учебния процес е тясно свързано с активното учене. Сле-
дователно съвременното училище и съвременният учител трябва да предлагат условия и реализират 
практика, при която да се сменят динамично методи и форми на работа, което да осигури постоянната 
активна позиция на обучаемия. 

References:
1. Papancheva R. , Dinamichna klasna staya – Kontseptualna ramka, Obrazovanie i tehnologii, 10 (1), 2019, 

s.65-69. DOI : http://doi.org/10.26883/2010.191.1415
2. Kaloyanova N., Papancheva R., Otsenka na kognitivnoto i lichnostnoto razvitie na parvoklasnitsi v 

uslovia na obuchenie pri prilagane na dinamichen model v bogata na tehnologii sreda, sp. Obrazovanie 
i tehnologii, Tom 12, br. 1, 2021, s. 7–16 

3. Papancheva, R. Obuchenieto po matematika v nachalnoto uchilishte v bogata na tehnologii sreda. Izbrani 
temi ot metodikata na obuchenie po matematika, Universitet „Prof. d-r Asen Zlatarov“, gr. Burgas, 2017.

4. Papancheva, R., Discover and experience Math. Dynamic Classroom Model application in teaching 
and learning primary school math, EDULEARN22 Proceedings, pp. 8913–8922, 2022. http://doi.
org/10.21125/edulearn.2022.2142  ISBN: 978-84-09-42484-9, ISSN: 2340–1117

(Endnotes)
1. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED407717.pdf Key competencies for Europe. Berne, Switzerland, 27–30 March 

1996, Report of the Symposium, Council for Cultural Co-operation (CDCC). A secondary education for Europe
2.  https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136641509 – Zakon za preduchilishtnoto I uchilishtnoto obrazovanie
3. https://read.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-i_9789264266490-en#page2 – PISA 2015 

(Volume 1). Excellence and Equity in Education
4. https://read.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-ii_9789264267510-en#page1 – PISA 2015 

(Volume 2). Policies and Practices for Successful School
5. https://stem.mon.bg/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%

B8_200508_FINAL.pdf – Nasoki za fizicheska sreda v uchilishtnite STEM tsentrove. Natsionalna programa 
„Izgrazhdane na uchilishtna STEM sreda“

6. https://dynamicclassroom.eu/ Dinamichna klasna staya


