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Abstract: In this article, the subject of the problem is that the social environment continuously is chang-
ing. That is why it`s inevitable for changes to occur in educational environments also, because education pre-
pares the adolescent for his social existence as in the global society. A key task of modern education is to devel-
op competences of the 21st century. Among them is socio-cultural competences which is important for child`s 
existence in the world of adults. The most important thing in modern education is to build in the child the abil-
ity to develop throughout life. 

More and more educators are looking for innovative methods and forms of work to help with the problems, 
mentioned above. The article proposes the team task as an innovative form of work for developing sociocultur-
al competences in children. The publication`s hope is that it will reach to more teachers at the preschool stage 
because it is a fundamental stage for every child as a future student and later – an active citizen of the world. 
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Имайки предвид феномена глобализация и промените, които налага в обществото с все по-голяма 
скорост, все повече се работи върху образователни реформи за успешното развитие на детската лич-
ност и отличната подготовка за приспособяването ѝ в непрекъснато динамично изменящото се общество. 
Много автори пишат за проблемите на 21 век и трудността, срещана от учителите – да образоват и възпи-
тават личности, готови за включването им в света на възрастния. Пълноценен е всеки успешен в живота 
човек – успешен в професионалната, в социалната и в семейната среда. Ето защо е необходимо развива-
не на ключовите компетентности на 21 век, като това не приключва с напускането на училище. Учебната 
среда трябва да изгради готовност за развитие през целия живот. Често срещан проблем сред специали-
стите е използването на стари и еднообразни методи, средства и форми, безинтересни за децата на но-
вото време. Време на динамична и бързо променяща се среда, в която са важни уменията като приспо-
собяване, владеене на социокултурни компетентности и още много други, които създават нагласа за раз-
витие през целия живот. 

Тази статия цели да покаже една все още не толкова използвана форма на работа в обучението и въз-
питанието на деца от предучилищна възраст, която успешно се справя с горепосочените и други пробле-
ми на групата/класа като бъдещи участници в обществото. Надеждата на публикацията е, че ще достигне 
до повече учители в предучилищен етап – основополагащ за всяко дете като бъдещ ученик, а по-късно и 
активен гражданин на света. Интерактивната и динамична форма – Екипна задача бива разглеждана във 
всеки един от етапите на своето провеждане като всеки показва и развива важни умения за съществува-
нето на човека в 21 век.

Светът днес се глобализира. Като основни последици от това Жак Халак извежда следните заключе-
ния: 

 y увеличаване на източниците на информация и комуникация;
 y трансформирането на естеството на работа предизвиква необходимост от повече гъвкавост и мо-

билност, комуникационни умения, необходимост от работа в екип, нарастващото използване на 
нови технологии и др.;

 y прогресира социалното изключване, защото голяма част от световното население е безработно или 
заема неподходяща работна позиция и/или получава неадекватно възнаграждение. [1]



234

Образование и технологии 13/2022

Иван П. Иванов споделя в своя книга изводи на комисията Делор откроени в Доклада на Междуна-
родната комисия за образование за ХХI век пред ЮНЕСКО с председател Жак Делор „Образованието – 
скрито съкровище“. Изводите най–общо се обобщават в следната идея, че независимо дали иска или не, 
човекът е ситуиран в едно общо, глобално пространство. Основен инструмент са информационните тех-
нологии. Световната взаимосвързаност и глобализацията са главни двигатели на съвременния живот. То-
ва изисква промяна в образованието и културата. Макар и да звучи утопично, целта да направим света 
по-добро място за живеене, е важно да се стремим към нея. Да направляваме света към все по-голямо 
взаимно разбирателство, към все по-силно чувство за отговорност и солидарност, приемайки различия-
та на околните. Образованието осигурява достъп до знания за всички и има универсалната задача да по-
могне на човека да разбере света и да разбере другите хора. В изводите на комисията Делор се отчита 
още, че образователната политика трябва да е достатъчно разнообразна и да се провежда така, че да не 
предизвиква социална изолация, да не поражда конфликт в личностното развитие и да зачита човешки-
те права. Образованието може да подпомогне възпитаването на желание да се живее с другите, да на-
сърчава съзнателно и активно гражданско отношение. Важно е да се осигури за децата културна основа 
да имат отношение към промените. Те трябва да имат способността да отсяват същественото от многото 
информация, за да я използват най-ефективно. Иванов пише, че образованието трябва да се възприема 
като социален процес на формиране на световен гражданин за успешно интегриране на човека в глобал-
ния свят. Необходимите компетентности за това са: да се научиш да бъдеш, да правиш, да учиш, да жи-
вееш заедно с другите. [2] Когато общуваме, ние непрекъснато вършим нещо – говорим, мислим, гледа-
ме, слушаме. Осъществяваме междуличностни контакти. Можем да кажем още, че демонстрираме со-
циокултурни компетентности. Колко добре са усвоени социокултурните компетентности у една личност 
си проличава дори в най-обикновен разговор или в обща работа между двама или повече човека. Иван 
Иванов пише за Жак Делор и „Четирите стълба на образованието“. Концепцията се формулира от четири 
фундаментални цели:

 y Да се научим да знаем, което означава да овладеем способността да разбираме; 
 y Да се научим да правим, така че да успяваме да бъдем градивни при всякакви условия;
 y Да се научим да живеем заедно, така че да участваме и да сътрудничим с останалите хора във всич-

ки човешки дейности;
 y Да се научим да бъдем, а това означава да се движим напред и се обуславя от предишните три 

принципа. 
Тези четири принципа имат много допирни точки, затова можем да ги разглеждаме като едно цяло. 

Според автора образованието е цялостен жизнен опит и то се свързва не само с усвояването, но и с при-
лагането на наученото, фокусира се както върху индивида, така и върху неговото място в обществото. [2] 
Да се научим да живеем заедно, авторът обяснява като възпитаване на уважение към другия (неговата 
култура, ценности, опит, мислене) и развиване на умения за мирно разрешаване на конфликтите. Откъ-
дето и извежда идеята, че образованието би трябвало да се движи в две взаимодопълващи се посоки – 
едната е „постепенно откриване на другите“, а другата е „споделяне на общи цели“. 

Съвремието все повече ни предизвиква да владеем компетентности като екипност, за да бъдем успеш-
ни в професионалната си реализация, в социалния си живот, а дори и в собствения – личен живот. Детска-
та градина като образователна институция трябва да приеме с още по-голяма отговорност това предизви-
кателство. Защото предучилищният период е времето, в което детето лесно може да изгради представа за 
екип и екипна дейност, да се създаде нагласа у личността му за екипна работа, да се провокира желанието 
у децата да успяват заедно. Детската градина е образователното звено, от което започва да се поставят ос-
нови в поведението на човека и се градят представи у децата по различните образователни направления. 
Макар да са просто „основи“ и представи, без тях не може или може, но би било много трудно за развитие 
на детето като ученик, а по-късно и за включването му като активен гражданин в света. 

Да създадеш екип е огромно предизвикателство за един работодател, поради причината, че масово 
ние възрастните сякаш нямаме изградени такива умения. Научени сме да се самодоказваме през повечето 
време, без да осъзнаваме, че ако обединим своите знания, умения и способности с останалите покрай нас, 
можем да постигнем много повече. Затова ключова роля имат всички образователни институции. Те трябва 
да осъзнаят, важността да покажат необходимостта от умението да се работи в екип. Да се адаптираме в со-
циалната среда, да работим не за „себе си“, а „за нас“. Папанчева и Димитрова пишат за необходимостта от 
реализирането на новата образователна парадигма, която е насочена към изместването на центъра на обу-
чение от учителя към ученика. Това изисква ученикът да бъде активен член в процеса на обучение [3], което 
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би следвало да бъде цел на всеки учител. Но нима това важи само за ученика, ами за детето в предучилищ-
на възраст? Още с раждането, детето изследва, разучава, пораствайки то опитва, експериментира, така раз-
узнава и опознава, научава – чрез опита, чрез действия, породени от любопитството и интереса към всичко 
ново. Учителите трябва да съумеят да запазят това любопитство към света и изследователско мислене, за 
да съхранят активността у детето. Активното дете има възможност да мисли, разсъждава, обменя информа-
ция, споделя, изслушва, открива, разбира, търси и пита, достига до идеи, прави изводи и заключения. Съх-
ранявайки и развивайки всичко това у малкия подрастващ в предучилищна възраст, учителят ще доприне-
се за добрата му училищна готовност, която далеч не е само знания. Училищната готовност, освен покрива-
не на образователни стандарти, се състои в това детето да се приспособява към променящата се среда, да 
комуникира, да си сътрудничи, да уважава и всичко онова, свързано със социалните умения, подготвящи го 
за интегрирането му в глобалния свят. Една успешна личност в 21 век, според Димитрова и Милев, трябва 
да умее да се адаптира в социалната среда, която всеки ден се променя все по-бързо. Успешното развива-
не на ключови компетентности повишават адаптивността към променящите се условия на живот и труд [4]. 
Ключовите компетентности и основните умения са нужни на всеки човек за личностна реализация и разви-
тие, пригодност за заетост, социално приобщаване и активно гражданско участие. Европейският съвет акту-
ализира препоръка относно ключовите компетентности за учене през целия живот. В препоръката се залага 
подход, който е за насърчаване на развитието на ключовите компетентности и основните умения сред кои-
то най-вече са осигуряване на висококачествено образование; насърчаване на разнообразни подходи и ус-
ловия за учене; проучване на подходи за оценяване и валидиране на ключови компетентности и др.

В един от своите трудове Папанчева засяга сериозен проблем – признанието на учителите, че не 
могат да задържат вниманието на децата. Това се случва поради факта, че учителят използва най-вече 
фронталния модел на работа. А поколението днес е различно, сегашните условия за живот в общество-
то са други, а оттам и образователната среда следва да се промени. В съвременната образователна сре-
да трябва да се прилагат адекватни за поколението методи на преподаване и учене. Доказали ефектив-
ност модели на обучение са конструктивистките модели. Те стъпват върху основата за идеята за социал-
но учене, а именно учене чрез преживяване, учене чрез правене, учене чрез действие. В своя труд Папан-
чева пише, че обликът на съвремието изисква личности с критично, творческо и аналитично мислене, със 
социални и емоционални умения. Като за формирането на такива личности е необходимо да се развият 
меки умения – толерантност, екипност, комуникативност, гражданска позиция и др. Но това не може да 
се осъществи при пробладаващата фронтална работа на педагога. Да, фронталните методи на работа оп-
ределено са ценни и не е редно да бъдат изключени напълно от работата с децата, но продължителнос-
тта на работа при фронтална организация трябва да бъде значително съкратена. Прекомерното провеж-
дане на фронтална работа не може да откликне на съвременната личност в развиването на по-горе спо-
менатите умения. Авторът описва начина на мислене на съвременното дете като динамичен и многока-
нален. То търси дейността, динамиката и иска да говори, да споделя наученото. Затова фронталната ра-
бота следва да бъде по-кратка, за да има достатъчно време, в което да се организират форми като игро-
ва, групова, екипна, работа по двойки и др. [5]. 

Екипна задача е дейност, в която екипът трябва да има обща цел, споделено мислене и взаимна работа 
за постигане на успешен краен продукт. За да бъде успешен един екип, то членовете в него трябва да поста-
вят екипните интереси над своите. Учителите трябва да си поставят за цел едно от първите неща, които въз-
питават у децата и учениците да бъде екипност. Важно е те да усетят екипността като необходимост да ра-
ботят заедно. Ако бъдат научени да си сътрудничат още от малки, ще развият у себе си солидни умения за 
решаване на проблеми, комуникация, слушане, креативност и самочувствие. Лидерството е задължително, 
но основните принципи на екипната задача са сътрудничество и равенство. За да се случи всичко това, тряб-
ва първо учителят като основен двигател да желае да се пречупи, да умее той самият да работи в екип и да 
се развива с темпът на новото време. А новото време, новото поколение искат нови методи и подходи. За 
да е полезен педагогът за своите подрастващи, трябва да е готов да поема предизвикателства, да е гъвкав, 
различен, интересен, разнообразен. Екипната задача несъмнено е средство за развиване на социокултур-
ни компетентности у децата в предучилищна възраст. Освен това, чрез нея можем да изградим нови знания 
у децата или да затвърдим вече наученото. Тази форма на организация предлага интересен, динамичен и 
разнообразен подход, чрез който детето приема сериозно поставената му задача и заедно с останалите де-
ца в екипа се бори за правилното разрешаване на проблема и постигане на максимално добър резултат. От 
личен опит твърдя, че това безспорно е един иновативен начин, с който се предизвиква детската активност 
и любознателност. Има значително въздействие дори върху децата, които в повечето случаи са пасивни или 
не толкова активни – екипната задача наистина вади най-доброто от детето и му показва, че то „МОЖЕ“! 
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Но е важно учителят да е добре запознат със структурата и последователността на изпълнение на ек-
ипната задача, за да се постигне желания резултат при работата с децата – в поведението и действията 
им. Папанчева подчертава, че тази форма за организация на образователния процес в детската градина е 
най-слабо позната на съвременния учител. Тя извежда, че практиката се ограничава до поставяне на еди-
нични групови задачи или задачи по двойки. Екипните задачи имат своя специфика при работа с деца 
в тази възрастова група. Важно е всеки член на екипа да има точно и ясно зададена работа – част от ця-
лостната задача на екипа. При екипната работа е важно да има ясни правила на изпълнение на задачите 
и ролите на всеки от участниците. Така децата биват поставяне в центъра, а педагогът променя коренно 
позицията си. Активният е вече не педагогът, а децата – те търсят, те разговарят, те коментират и обсъж-
дат, достигат до изводи, заключения и резултати помежду си. Чрез всички тези, а и още много други ка-
чества (които упражняват, развиват и надграждат със всяка следваща задача), децата започват да разби-
рат идеята „НИЕ“ – усещат, че заедно могат да постигнат повече, споделяйки, обогатяват своите знания, 
заедно – целта е достижима, резултатът – почти винаги е най-добрият [5]. 

Макар и не толкова разпознаваема и прилагаща се форма на работа, екипната задача също се практику-
ва в детските градини. Все повече се дава гласност за интерактивни методи, средства и форми сред педаго-
зите. Отличен пример за ефективността на екипната задача в предучилищна възраст е работата ми със Зла-
тина Байчева като педагози на група „Детски усмивки“ ПГ – 6г. при ДГ „Делфин“, гр. Бургас. С нея разрабо-
тихме план за провеждане на екипни задачи през учебната 2021/2022г. Планът за провеждане на екипните 
задачи има ключова цел, състояща се в това да развива и усъвършенства важни умения за децата, които ще 
им помогнат не само в образователната среда, а най-вече в социалната среда за комуникация, отношение и 
поведение сред връстници и възрастни. За реализирането на плана бяхме мотивирани от подготовката за в 
конкурс за екипна работа, на който спечелихме първа награда – V издание на конкурса за научната награда 
на Димитър Кръстев Димитров-Мастера – „Творческо и обогатяващо педагогическо взаимодействие в пре-
дучилищна възраст“. Провеждайки екипната задача за конкурса бяхме впечатлени от начина, по който де-
цата възприеха тази нова за тях форма на работа. Те наистина говориха и обсъждаха помежду си, помагаха 
си и обединиха силите си към постигане на „съвършен“ краен продукт. Затова ние насочихме професионал-
ните си умения към развиване и усъвършенстване на меките умения у децата. От прякото ни наблюдава-
не на работната атмосфера и това как тя предразполага децата видяхме как им е приятно да споделят и об-
менят информация свободно, да комуникират помежду си, да си сътрудничат, да проявяват иновативност 
и инициатива, да се учат един от друг и не на последно място да имат отношение към крайната цел, защо-
то тя е обща. А пътят до нея учи всеки член от екипа да показва своите индивидуални възможности и зна-
ния и да допълва своите липсващи от знанията на другарчето си. Децата изградиха доверие и взаимност. [6]

В следващата част от статията ще споделя личните ми впечатления от внимателното ми наблюдение 
върху развитието на социокултурните компетентности на децата в групата. Екипната задача е много спе-
цифична форма, която е структурирана от няколко етапа на провеждане. Всеки етап е ценен и доприна-
ся за развитието на детето и неговите умения. Ето защо не бива да се пропуска етап, нито пък да се раз-
мества последователността му. 

1 . Мотивационна част – емоционална, въвличаща, ангажираща детското внимание, активна .
В осъществяването на екипните задачи, често се използва фронтална работа, която въвежда децата 

в темата, за да достигнат до проблема и да се запознаят със задачата, която ще им бъде поставена. За да 
мотивираш едно дете да работи, е важно да го вдъхновиш, да грабнеш вниманието му или директно да 
го въвлечеш в дейността, чрез която да достигне до проблема, който ще предстои да бъде решен. Таки-
ва са и нашите подходи в екипните задачи, често фронтални, но с увлекателен сюжет, който въвлича де-
цата емоционално или са основани върху дейността и активността им, чрез която достигат до проблема, 
който следва да бъде решен.

Фигура 1. Мотивационна част.
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2 . Демонстрация и обяснение – децата се учат да изслушват, да ангажират мисленето си в опит да 
запомнят последователност от няколко задачи .

Въвлечени чрез емоцията и/или дейността, децата са мотивирани да изслушат всички онези прави-
ла и стъпки, представени от педагога, които се налага да спазят в изпълнението на екипната задача. Из-
ключително приятно е да наблюдаваш ползите от екипната работа, защото с всяка следваща реализира-
на задача се наблюдава у децата все по-добре развиване на умението да запомнят последователност от 
няколко задачи, в реда, в който се изисква. В хода на реализиране на първите екипни задачи се наблю-
даваха деца, които не успяваха да запомнят или се нуждаеха някой да ги подсети. Често се обръщаха към 
учителите за помощ, но ние им напомняхме, че имат подкрепата на екипа. В един момент подобни въ-
проси спряха да бъдат отправяни, а в края дори не си личеше дали има деца, които не са запомнили по-
следователността и поставените задачи, поради това, че те вече осъзнаха идеята за екипната подкрепа и 
без да се притесняват, се допитваха до членовете в екипа си.

Фигура 2. Демонстрация и обяснение.

3 . Припомняне на правилата за работа в екип . 
Този етап е задължителен при всяка екипна работа, защото учи децата на социокултурни компетент-

ности и как да съществуват в екипа, как да решат мирно конфликтите. Децата сами изброяват правила, а 
в последствие се досещат и за такива, които не са били споменавани до сега.

4 . Раздаване на оперативния материал – Сейф кутия (учи децата на подреденост и последовател-
ност) . 

Децата се научават на ред. Всеки екип си разпознава кутията и когато настъпи време за раздаване на 
материалите, лидерите на екипите имат задача да отнесат кутията до екипа. Децата знаят, че всичко, което 
им е необходимо, е вътре в кутията, затова е и ценна. В началото децата изваждаха всичко от кутията, губи-
ха части, елементи и необходими материали, но в последствие разбраха, че предходният етап на работа е 
важен, защото в него научават кое от кутията, в каква последователност да използват, кога да бъде изваде-
но. Загубата на нещо от сейф кутията може да забави екипа, защото имат определено време за изпълнение 
на задачата. Децата практически, чрез дейността осъзнаха защо е важно да изслушват указанията. 

Фигура 3. Сейф на екипа – кутия с необходими материали за работа.

5 . Работа по екипи – учи децата да умеят да си взаимодействат 
„Аз съм полезен за екипа и екипът е полезен за мен!“. Сърдене, сълзи, упорство, сблъсък на интереси, 

неувереност, страх от евентуален неуспех и още много поведения се срещаха при стартирането на екип-
ната работа. Накрая резултатът от екипността носи много поука за децата, която те сами извеждат, зато-
ва бързо разбират идеята на работата и това намали значително подобни конфликтни поведения. В края 
децата работиха уверени, те се подкрепяха, напътстваха, окуражаваха, все повече се сплотяваха. Екип-
ността започна да работи. Сформираха се екипи, които работиха като „добре смазана машина“. Учителят 
не се намесва по време на тяхната работа, освен ако не е крайно наложително.
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Фигура 4. Работа по екипи.

6 . Краен продукт – показва успеха на екипа и степента на развитие на социокултурните компе-
тентности . 

Лидерите в този етап представят и самооценяват крайния продукт и взаимоотношенията в екипа. Пра-
вят изводи от свършената работа. При възникване на проблеми в екипната задача се търсят причините за 
тях и се стига до изводи, които показват на децата върху какво трябва да работят следващия път. По-чес-
то проблемите са в комуникацията между членовете в екипа, в трудното умение да не казваш „–Аз!“, в то-
ва, че трябва да изслушаш останалите или понякога да се допиташ до тях, да не се присмиваш и/ или поди-
граваш на другия и още много други. Важното на този етап е, че се постига осъзнатост, която децата наисти-
на се стремят да запомнят и прилагат, за да предотвратят подобни проблеми в следващата екипна задача. 

Друга положителна страна на този етап е, че се развиват презентационните умения още от предучи-
лищна възраст. Тези умения карат детето да развива своята наблюдателност. Много бързо разбират ес-
теството на въпросите, които се задават и когато някой в екипа бъде посочен за лидер, той знае, че него-
вата роля е най-вече да наблюдава екипа – изпълнението на задачата и взаимоотношенията също. Де-
цата в екипа си взаимодействат и сътрудничат, но и лидерът има отговорната роля да е разбрал всичко, 
да е чул всичко, за да представи екипа. Той отговаря на въпроси за взаимоотношенията в екипа, за спаз-
ване на последователността в поставените задачи, за самооценка на изпълнената задача – както за отчи-
тане на правилен резултат, така и за естетически вид на продукта. В началото лидерите биваха подпома-
гани от учителите, припомняха им се определени моменти, за да отговорят на въпросите и ги подкрепя-
хме повече в изказванията си. С времето придобиха увереност, разбраха, че трябва да са наблюдателни, 
внимателни, научаваха се дори да потушават настъпващ конфликт или проблем, напомняха за работата 
в екипа, а след това презентираха по-уверени и стигаха до много по пълноценни заключения и оценки. 

Фигура 5. Крайни продукти от различни екипни работи.

Слабите страни на провеждането на тази форма е, че няма ресурс от материали, който да бъде заку-
пен, нито пък е възможно все още да бъде открит в онлайн средите. Затова екипната задача ангажира до-
пълнително учителите в изготвянето не само на материалите – цветни, интересни, достатъчно големи, но и 
в идейната подготовка – интересна тема, интегриране на образователни направления, цели и задачи към 
ДОС. 
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Фигура 6. Презентации на лидерите.

Положителното влияние върху развиването на социокултурните компетентности у децата чрез ек-
ипната работа е налице. В годишния план, спазен в група „Детски усмивки“ е заложено веднъж месеч-
но провеждане на екипна задача и макар толкова рядкото поставяне на подобна задача, ние смело твър-
дим, че резултатите се открояват. Ако бъдат разработени ресурси, създаде се библиотека или се изгра-
дят места, например в онлайн среда, където да се споделят практики и се прикачват ресурси, готови за 
използване, ще стане възможно провеждането на екипната дейност да се случва по-често в групите – два 
пъти месечно или дори веднъж седмично. Надявам се, че постъпвайки в първи клас, децата от групата, в 
която изпълнихме годишния план, ще срещнат иновативни учители с нови подходи, които ще надграждат 
социокултурните компетентности както и всички онези, които са ключови за 21 век. 

Представям си бъдещото обучение и в градините, и в училищата, а дори и в университетите, реализи-
ращо се върху основата на екипните и проектно-базирани дейности, които да поставят учащите пред ре-
ални проблеми и ситуации, от които да черпят не само знания, а и умения. Да бъдат активни, мислещи, 
критични, приспособими, да се учат да съществуват заедно, така че да участват и да си сътрудничат с ос-
таналите връстници, а оттам и с всички хора извън образователната среда – във всички човешки дейнос-
ти, за да направим света по-добро място за живеене. Да направим трудното, звучащо утопично и невъз-
можно, възможно!
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