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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Знанията и уменията, придобити в образователния процес стоят в 

основата на развитието на модерното общество. Поради тази причина 

бързите темпове на развитие на съвременния свят предполагат 

придобиване на нови и подобряване на съществуващи  знания, умения и 

компетенции за сравнително кратко време. Това може да стане само 

чрез прилагане на нови подходи и методи в образователната система, 

за да се отговори на тези нужди. 

Притежанието на основни знания и умения в различни сфери е 

ключов фактор за превръщането на индивидите в активни членове на 

обществото. В множество доклади се посочва, че съществуват дефицити 

в грамотността, особено на знанията и уменията в областта на 

математиката и природните науки, които водят до сериозни проблеми в 

развитието и зрелостта на човека като социални проблеми, социална 

неадекватност, безработица, социално изключване, сегрегация и др.  

Ето защо образованието е толкова важно за индивида и за 

обществото като цяло. Образователният процес се осъществява основно 

в училище, а именно то е институцията, отговорна за това учениците да 

придобият нови знания и умения през периода на тяхното развитие. 

Ранното отпадане от училище се дължи на много причини, но едни 

основните са неподходяща училищна среда и лоша организация на 

учебния процес. За да настъпят положителни промени, образованието 

има нужда от нова свежа визия и нови преподавателски подходи.  

Представената в този документ Колаборативна (съвместна) 

методология е ефективен инструмент за повишаване на основните 

умения на учениците за подобряване на техните знания и практически 

умения. 
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ПРОЕКТ „MATH AND MOTIVATION” („МАТЕМАТИКА И 
МОТИВАЦИЯ“) 

 

Проект Math & Motivation (M&M), №: 2017-1-BG01-КА201-036220 се 

финансира по програма Еразъм+, Ключова дейност 2 - Стратегически 

партньорства в областта на училищното образование. За постигане на 

заложените в проекта цели ще работят експерти от седем европейски 

държави: България, Хърватия, Италия, Полша, Португалия, Румъния, 

Испания и осем организации: Регионално управление по образованието 

София-град (България), Сдружение Знам и Мога (България), Strojarska 

tehnička škola Osijek (Хърватска), Istituto Statale E. Montale (Италия), 

Danmar Computers LLC (Полша), EPRALIMA_Escola Profissional do Alto Lima 

(Португалия), FYG Consultores (Instalofi Levante SL) (Испания), Asociatia 

pentru Dezvoltare Antreprenoriala, Pregatire Profesionala si Transfer 

Tehnologic (ADAPT) (Румъния). 

Идеята на проект M&M е да създаде ефективни методи за борба 

с все по-назряващия в Европа проблем по отношение на трудностите в 

учебния процес, което води до намаляване на ефективността на 

училищното образование и евентуално отпадане на млади хора от 

училище. Други вероятни последици от този процес са безработицата, 

бедността, социалното изключване и сегрегацията. Създателите на 

проект "М&М" вярват, че създаването на нови методи за обучение, 

допълващи традиционните образователни подходи, ще подобри 

резултатите от обучението на учениците в Европа, ще намали процента 

на отпадащите от училище и ще повиши нивото на грамотност на 

гражданите. 

Основните цели на проект M&M ще бъдат постигнати чрез: 
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• Прилагане на настоящата колаборативна методология за 

съвместна работа и създаването на електронни инструменти 

за съвместно обучение, които да служат като онлайн среда за 

учители; 

• Разработване и тестване на учебни планове за подобряване 

на уменията в областта на грамотността, математиката и 

науките; 

• Изготвяне на Наръчник за преподаватели, който ще им 

предостави методически насоки за използване на 

колаборативната методология, както и информация за други 

нови методи за стимулиране и мотивация на учениците. 

Наръчникът ще включва и учебните планове, насочени към 

повишаване на грамотността по математика и природни 

науки, които ще бъдат тествани във всяка страна по време на 

националните обучения.  
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КОЛАБОРАТИВНА МЕТОДОЛОГИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО 
МАТЕМАТИКА И ТОЧНИ НАУКИ. ЗАЩО Е НЕОБХОДИМА?  

 

Преподаването в областите на природните науки и математиката 

е сложен и труден процес. Въпреки че систематичните и постоянно 

развиващи се компетенции на учителите в посочените области на 

образователна дейност е необходимо условие за успеха на 

придобиването на знания и практически умения на децата и учениците, 

като единствено условие, не е достатъчно. Сложността на процеса по 

придобиване на основните знания и практически умения при децата и 

учениците може да се реши успешно чрез свързване на природните 

науки и математиката с други науки. По този начин получаваме процес, 

който трябва да се осъществи хармонично в няколко рамки. Основните 

аспекти са: езикови, професионални, методологични, научни, 

педагогически и психологически.  

Тъй като не е лесно да се постигне хармония, в преподаването на 

природни науки и математика, се случват случайни пропуски в знанията 

и уменията на подрастващите, както и слабости от различен тип, които 

значително повлияват на качеството на придобиваното природо-

математическото образование. В резултат на тези особености, 

постигането на целите в съвременното преподаване по природни 

дисциплини и математика, които са ориентирани най-вече към 

участието на учениците в самостоятелна и изследователска работа, 

развиването на умения за решаване на проблеми и развитието на 

творческо мислене и творчески умения, се оказва съществено 

предизвикателство на образователния процес.   
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Съвременната методология за преподаване по математика 

предлага различни възможности за решаване на горепосочения 

проблем. Учителят може да намери много възможности в рамките на 

научните проучвания. Основата на научните рамки е принципът на 

науката и методите за научни изследвания. Дидактическите принципи са 

основополагащите идеи и насоки, въз основа на които се провежда 

преподаването. Основната характеристика на всеки принцип се 

съдържа в името на самия принцип, който учителите по математика най-

вече разбират. Това означава, че един учител по природни дисциплини и 

математика трябва да запознае учениците с математическите факти, 

както и да формира в техните мисловни процеси онези природни и 

математически събития, които са научно обосновани днес. 

Преподаването по природни науки и математика трябва да бъде такова, 

че да позволи по-нататъшно разширяване и обогатяване на 

съдържанието и естествено продължение на природо-математическото 

образование на по-високо ниво. 

Общоприето е, че използването на природо-математическите 

дисциплини е ключово умение за всички – възрастни, деца и ученици, 

гении и хора с обучителни затруднения, лица с висше образование и 

индивиди с ниска грамотност или познания.   

В множество анализи се признава, че за да функционират добре 

възрастните в нарастващата сложност на света, се налага да имат 

базово ниво на умения по смятане например, които са все по-

необходими при справянето с личните финанси и боравенето с 

различни данни. Приема се, че математическите умения (дори и най-

елементарните) са все по-необходими на работното място и при 

всекидневните отношения между хората. 

Основния комплекс от знания и умения с природо-математическа 

насоченост рефлектират в главните цели на обучението по природни 

науки и математика, които трябва да подготвят учащите се за:   
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1. Решаване на проблеми;  

2. Комуникация и разсъждение;  

3. Връзка между природните науки, математиката и техните 

приложения;  

4. Подготовката на хора с природо-математическа грамотност;  

5. Разбиране и оценяване на природните науки и математиката;  

6. Вземането на информирани решения. 

Повечето от тези цели са непосредствено свързани с основните 

знания и житейски умения, които се очаква всеки възрастен да 

притежава и следователно оправдано е да се помогне на всеки – без 

разлика в способностите и нивото на интелигентност – те да бъдат 

придобити. Така, че ние трябва да насърчаваме изучаването на 

природните науки и математиката чрез всички възможни средства. 

Съвместната методология е комбинация от доказани методи на 

преподаване, като самообучение/обучение на връстници; обучение чрез 

игрови техники и подходи (игровизация) и методът на „обърната“ класна 

стая в една методология, която води до насърчаване и мотивация. 

Колаборативната методология ще позволи на учениците да 

усвояват по-труден учебен материал с по-малко усилия, като по този 

начин стимулира тяхната мотивация и подобри учебната атмосфера.  

Методологията ще предлага възможност за оценяване на постиженията 

на учениците по време на изпълнение на поставените задачи, като 

предполага възможно най-малко участие от страна на преподавателя, 

който играе роля на фасилитатор в процеса на търсене на знания, а не 

на лектор, който предоставя информация. Тези подходи ще стимулират 

жаждата за знания и креативния дух у ученици, които по принцип не са 

много ентусиазирани от обучителния процес и до този момент не са 

демонстрирали желание за активно участие в него. 

Според Виготски (1978 г.) [1], учениците демонстрират по-високо 

ниво на интелектуални постижения, когато работят в екип, отколкото 
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когато са работят индивидуално. Груповото разнообразие по отношение 

на знания и опит допринася положително за учебния процес. В 

последствие Брунер (1985) [2] твърди, че кооперативните методи за 

обучение подобряват стратегиите за решаване на проблеми, защото 

студентите се сблъскват с различни тълкувания на дадената ситуация. 
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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОЛАБОРАТИВНАТА МЕТОДОЛОГИЯ? 
  

Съвместната (колаборативна) методология е ефективен метод, 

разработен от партньорите по проекта. Методологията включва 

комбинация от доказани методи на преподаване, като 

самообучение/обучение на връстници; обучение чрез игрови техники и 

подходи (игровизация) и методът на „обърната“ класна стая в една 

методология, която води до насърчаване и мотивация. 

Колаборативната методология ще позволи на учениците да 

усвояват по-труден учебен материал с по-малко усилия, като по този 

начин стимулира тяхната мотивация и подобри учебната атмосфера. 

Самообучение/обучение на връстници. Обучението между 

връстници не е проста недиференцирана образователна стратегия. 

Методът обхваща широк кръг от дейности. [3] Те варират от традиционния 

проторен модел, в който ученици обучават ученици към по-иновативните 

учебни модели, в които връстници от един випуск образуват 

партньорства, за да си помагат взаимно както с учебното съдържание, 

така и с личните си проблеми. Други модели включват дискусионни 

семинари, частни изследователски групи, измамничество или 

консултиране, схеми за партньорска оценка, съвместен проект или 

лабораторна работа, проекти в различни групи (каскадни групи), 

наставничество на работното място и дейности в общността. Обучението 

между връстници трябва да бъде взаимно изгодно и да включва 

споделяне на знания, идеи и опит между участниците. То може да бъде 

описано като начин да се премине отвъд независимото към 

взаимозависимото или взаимното учене [4]. 
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Елементи на игровизация. Терминът „игровизация“ се отнася за 

прилагането на игрови елементи в не-игрови дейности и се използва в 

разнообразни контексти, включително и в обучението. [5]. С цел да се 

увеличи ангажираността на учениците, в обучителния процес се 

използват различни игрови елементи, като събиране на точки, значки, 

лидерски класации и т.н. [6]. Образователните институции все по-често 

прилагат методите на игровизация в обучителния процес, където 

преподавателите създават игрова учебна среда за да подобрят 

ангажираността на обучаемите и да подобрят резултатите от ученето [7-

9]. Отчитайки потенциала на игровизацията в образованието, ние искаме 

да идентифицираме кои игрови елементи най-добре се вписват в 

образованието, както и какво е тяхното въздействие върху академичните 

резултати на учениците. Работейки по настоящата методология, ние 

анализирахме наличната литература, посветена на темата за 

игровизацията в обучението и синтезирахме направените изводи.  

Методът на „обърната“ класна стая. Това е педагогически 

подход, при който преподаването на теория се премества от груповото в 

индивидуалното учебно пространство и в резултат на това груповото 

пространство се трансформира в динамична, интерактивна учебна 

среда, в която учителят ръководи учениците, които са активно и креативно 

ангажирани в прилагането на теорията на практика. Концепцията за 

„обърната“ класна стая бе предложена от Бергман и Самс през 2012. Те 

записват лекции по различни предмети и осигуряват онлайн достъп до 

видеоклиповете, за да могат учениците да ги гледат и преглеждат 

учебното съдържание по по-удобен начин. Прилагането на подобна 

стратегия доведе до постигането на значителни резултати, които ги 

вдъхновиха да продължат да я използват, а именно да изпращат онлайн 

видеоклипове с теоретичния учебен материал преди провеждане на 

практическите упражнения. По този начин учениците могат да се 

подготвят за часовете предварително, като гледат видеоклиповете и така 

да формират основните теоретични знания преди часа. Следователно 
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часовете могат да бъдат проведени под формата на дискусия или 

практика, като по този начин учениците да бъдат по-сериозно 

ангажирани в учебния процес, както и да позволи изясняване на неясноти 

по учебния материал. [10]  

 

 

 

 

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 
 

Това, което трябва да вземем под внимание при съставянето на плана за 

обучение с използването на методологията на „Мотивация и 

математика“, би трябвало да бъде съобразено със следните групи:   

• Деца и ученици със затруднения в бързото овладяване на 

определени знания и умения;   

• Текущото ниво на подготовка по природо-математически 

предмети; 

• Необходимост на лицето от социализация;  

• Необходима е мотивация и индикации, че съдържанието на 

играта по природни науки и математика, има връзка с 

всекидневния живот;  

• Осигуряване на възможности за прилагане на ползите, 

споменати по-горе.    
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ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА НУЖДИТЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА 
 

Главна целева група са деца и ученици с подчертани обучителни 

затруднения по природни науки и математика. Полезно е да се вземат 

под внимание някои от възможните трудности на тези учащи. Усилието е 

насочено към използване методологията с цел да се облекчат или 

намалят тези трудности. Потенциални фактори, които определят 

обучителните затруднения н децата и учениците могат да бъдат 

например:   

• Езикови фактори.  В процеса на преподаване по природни 

науки и математика, езиковите проблеми са видими, когато 

учащите се затрудняват да използват специфични понятия, 

означения и символи по природо-математическите 

дисциплини, да съобщават на други  хора математически 

понятия, природни процеси и събития и при слушането на 

обяснения. Появяват се проблеми при изразяването с природо-

математическите „изречения”. 

• Когнитивни фактори.  Те могат да са от сферите на 

възприятието, паметта, вниманието или мисленето.  

• Метакогнитивни фактори. Метакогнитивност е осъзнаване на 

уменията, стратегиите, ресурсите, които са необходими за да 

се изпълни една задача, както и способността за ползване на 

саморегулаторни механизми, за да се завърши една задача. 

Учениците с метакогнитивни проблеми имат трудности при 

подбора и използването на ефективни стратегии за учене. 

Игрите могат да снабдят тези хора със средства да се справят 

със затрудненията.  
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• Моторни фактори. Моторните умения могат да включват 

памет за символа заедно с актуална информация (визуална и 

моторна памет). Освен това те могат да включват зрително 

възприятие и пренос (копиране). Индикаторите за наличието 

на моторни проблеми са много видими: лошо оформени 

символи, слаб контрол върху разстоянията между буквите и 

думите, много дълго време за изпълнение на задача и 

избягване на писмената работа.  

• Социални и емоционални фактори. Те покриват широк 

спектър, включващ отношенията с връстниците, 

сътрудничеството, самооценката и т.н. Игрите могат да 

спомогнат за преодоляването на тези затруднения.    

• Навици за учене. “Навиците за учене“ се отнасят до това как 

индивидите наблюдават и участват в ученето, 

самодисциплината и мотивацията им, поставянето на целите, 

ангажираността в учебни дейности и приемането на 

предизвикателства.  

• Предишен опит.  Особеното в случая с учащ се, който има 

негативен предишен опит, е това, че той отказва да бъде 

включен в учебния процес. Игрите могат да помогнат за 

облекчаване на този негативен опит.   
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ И РАЗВИТИ КОМПЕТЕНЦИИ  
 

Колаборативният метод в процеса на придобиване на знания и 

умения и особено в образователната и учебна дейност не е самоцел и 

се съчетава с други методи на обучение. Когато е включен подходящо в 

цялостният учебно-възпитателен процес, колаборативният метод 

изпълнява важна роля за формиране на личността както в 

познавателната и емоционалната, така и поведенческата сфера.  

• Колаборативният метод доставя радост, удоволствие и 

самочувствие, а заедно с това децата и учениците се учат 

на самоуправление и самодейност. Това е сериозна 

дейност, освободена от вътрешни ограничения, като най-

важното и значимото при нея е, че тя не е наложена, а е 

необходима. 

• Колаборативният метод на обучение подпомага 

обогатяването на общуването между учители и ученици и 

между самите ученици, той стимулира развитието, 

самостоятелното мислене на децата и творческото им 

въображение, допринася за формиране на 

организационни навици. 

• Колаборативният метод, приложен в съвместната дейност 

на учителя и ученика допринасят за активизиране на 

учениците, за повишаване качеството на знанията, уменията, 

навиците и отношенията; за стимулиране на развитие на 

критичното и самокритичното мислене, на творческите им 

способности; за формиране на положителна мотивация и 

познавателни интереси, на положително отношение към 

ученето и умствения труд; за стимулиране на 

съревнованието между учениците, за формиране на 
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умения за съвместна дейност; за развитието на учениците 

на саморегулация, самоконтрол и самооценка; за 

придобиване на колективистични умения и навици; за 

формиране на отговорност, уважение и оценяване успеха 

на партньорите. 

 

 

 

СЪЩНОСТ НА КОЛАБОРАТИВНИЯ ПОДХОД  
 

Концепцията за съвместно (колаборативно) обучение (групиране 

на ученици с цел постигане на академична цел) е широко изследвана и 

се застъпва в цялата професионална литература. Терминът "съвместно 

обучение" се отнася до метод на обучение, при който ученици с 

различно ниво на академично представяне работят заедно в малки групи 

за постигане на обща цел. Учениците са еднакво отговорни както за 

напредъка на другите, така и за собственият си. По този начин успехът на 

един ученик стимулира и помага на другите ученици да бъдат успешни и 

да се стремят към по-високи цели.  

Поддръжниците на съвместното обучение твърдят, че активният 

обмен на идеи в рамките на малки групи не само увеличава интереса 

на участниците, но и насърчава критическото мислене. Според Джонсън 

и Джонсън (1986) [11], съществуват убедителни доказателства, че 

кооперативните екипи постигат по-високи нива на мислене и запазват 

информация по-дълго от учениците, които работят индивидуално. 

Споделеното обучение дава възможност на учениците да се включват в 

дискусии, да поемат отговорност за своето собствено учене и по този 

начин да станат критични мислители.[12]  
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Напредъкът в технологиите и промените в организационната 

инфраструктура поставят все по-голям акцент върху работата в екип в 

професионалната среда. Служителите трябва да могат да мислят 

творчески, да решават проблеми и да вземат решения като екип. Ето 

защо развитието и усъвършенстването на уменията за критично мислене 

чрез съвместно обучение е една от основните цели на технологичното 

образование. Настоящото изследване е предназначено да изучава 

ефективността на съвместното обучение, отнесено към резултатите от 

обучението на ученици и студенти.  

Предлаганият от нас метод е съобразен изцяло с описаните в 

точка 2.1. причини за създаване на метода:  

Решаване на проблеми  

• Комуникация и разсъждение   

• Връзка между математиката и приложенията й                                                                   

• Подготовката на математически грамотни хора  

• Разбиране и оценяване на математиката 

• Вземането на информирани решения. 

За да може съвместното обучение да бъде ефективно, учителят 

трябва да гледа на преподаването като на процес на развитие и 

подобряване на способността на учениците да се учат. Ролята на учителя 

не е да предава информация, а да служи като фасилитатор в учебния 

процес. Това включва създаване и управление на смислени учебни 

ситуации и стимулиране на мисленето на учениците чрез представяне 

на реални проблеми, съотнесени към реалния свят.  
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ОПИСАНИЕ НА КОЛАБОРАТИВНИЯ МЕТОД  
 

Колаборативният подход изисква участниците в дадена група/клас 

да споделят своите знания и идеи относно сфера от обучителния процес, 

която се нуждае от подобрение. Темата може да е свързана с усвояване 

на нови знания, или с област, в която учениците имат пропуски в знанията 

и имат нужда от допълнителна подготовка. Основният формат поставя 

фокуса на участниците върху идентифицираната тема, като за целта се 

прилага честа оценка.   

Група учащи получава тест, свързан с предмет или тема, която се 

изучава в момента, или с материал, чието усвояване затруднява 

обучаемите. Групата може да се формира от един или няколко класа. 

На схемата тази група е представена от форма „А“. Основната рамка 

за прилагане на колаборативната методология е представена в схемата 

по-долу:  
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ТЕСТ  

ТЕСТ  
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1. Тестване на уменията за работа в екип и знанията по дадена 

тема. Тестът е формален и включва основни въпроси по текуща 

тема (в схемата - Тест). Той може да включва няколко прости 

въпроса, които лесно оценяват знанията и основните умения на 

учениците. Тестът трябва да бъде оценен лесно чрез измерими 

критерии, съответстващи на тежестта на дадените въпроси или 

задачи. След това учениците се класират според резултатите си. 

Тестът се подготвя предварително от учителя в подготвителната 

фаза на дейността. Преди това учителят трябва да е наясно с 

възможностите за работа в екип на учениците, макар и с 

помощта на допълнителни психологически тестове.  

2. Формиране на групи. В зависимост от броя ученици и техните 

резултати от теста, група „А“ се разделя на две подгрупи: 

• Група с по-високи познания по поставения проблем – 

група Б 

• Група с по-малки или липса на познания по поставения 

проблем – група В. 

Под ръководството и активното участие на учителя на двете групи 

се избират изпълнителите на роли, като се приема че ролята на 

лидер се поема от участниците в група Б (групата на знаещите). 

На участниците от група Б се поставят роли, с които да се 

обобщават и насочват творческата колективна работа на 

участниците от група В. Много е важно учениците да не знаят кой 

е лидерът, тъй като така нареченият лидер има най-високите 

резултати от теста. В зависимост от плана на урока тези ученици, 

назначени като лидери, могат да бъдат наречени 

преподаватели. Например, ако предметът е математика,  

урокът е "Съотношение и процент", а методът на съвместна 

работа включва теми, свързани с лихвени проценти, печалби и 

т.н., лидерът на групата може да бъде наречен банкер и 

членовете на групата - банкови служители. Учителят управлява 
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групите и определя ролите на лидерите и останалите ученици 

във всяка група. Повече възможности са представени широко в 

описанието на дейностите на метода за взаимно обучение. 

Изборът на подходящ метод варира в зависимост от текущата 

дейност.  

3. По време на подготвителната фаза, учителят подкрепя лидерите 

на групите, като им дава необходимите указания, подходящи 

учебни материали и план на урока. 

4. При преподаването на някои теми/уроци е необходимо повече 

време от един учебен час.  В тези случаи, по избор на 

преподавателя, урокът може да бъде смислово разделен на 

части, чиито брой да отговаря на този на групите. Тези части 

трябва да се припишат на групите, като всяка от тях трябва да 

проучи своята тема и да извърши определени дейности. На етап 

„ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЩАТА ИДЕЯ“ (вж. схемата) избраният от 

всяка група водещ дава обяснение за извършените дейности.  

5. Относно всяка дейност, в указанията на учителя трябва да се 

съблюдават следните правила: 

• Играта трябва да е групова, като групите се създават от 

участници и от двете групи, с цел да се стимулира 

креативното мислене;   

• В групата не трябва да има наблюдатели – всички 

участници са активни в процеса; 

• Групата трябва да излезе с общо решение на проблема. 

6. Основна част на дейността. След като групите са формирани, 

лидерите трябва да обучават групата под наблюдението на 

учителя. В рамките на модела за обучение на връстници 

учениците, които имат дефицит в знанията трябва да учат, 

практикуват и придобиват знания и умения в съответствие с 

основните цели на учебния план. Чрез елементите на 
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игровизация ученицитя се обучават по естествен начин,  

мотивират се взаимно и т.н.  

Всяка група представя решението на предварително зададения 

проблем. Ролята на учителя е да провокира учениците да 

дискутират и анализират своите решения. 

7. В края на заниманието учителят прилага тестова форма, която 

диагностицира съвместната работа на двете групи. Тестът 

установява нивото на знания и придобитите умения по 

поставения в началото проблем. Критерият за успеваемост от 

теста е достигането на 75% от участващите да са преминали 

успешно теста. Важно е и лидерите да бъдат наградени за 

техните усилия. 

8. Оптимално разпределение на времето за всяка отделна фаза 

в процеса: Тъй като продължителността на часовете варира и 

времето за дадена тема е различно, продължителността на 

дейностите се посочва в проценти: 

• Изследване на началните нива на познание по темата – 10%; 

• Сформиране на групите и разпределяне на ролите – 10%; 

• Работа на сформираните екипи – 40%; 

• Представяне на решенията от екипите и дискусия – 30%; 

• Изследване на изходните нива на познание по темата – 10% 

 

Според това разпределение, един учебен час от 60 минути би 

имал следната продължителност на различните етапи:  

• Изследване на началните нива на познание по темата – 6 мин. 

(10%); 

• Сформиране на групите и разпределяне на ролите – 6 мин. 

(10%); 

• Работа на сформираните екипи – 24 мин. (40%); 
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• Представяне на решенията от екипите и дискусия – 18 мин. 

(30%); 

• Изследване на изходните нива на познание по темата – 6 мин. 

(10%); 

 

 

 

 

 

 

           СРЕДСТВА И МЕТОДИ 
 

Когато работим с Колаборативният метод в преподаването, ние с 

успех бихме препоръчали техники и методи, целящи да:   

• Създадат интерес и да подпомогнат мотивацията. Едно 

занимание е последователност от интересни избори. Чрез 

въвличането на учащия в такъв процес се активира мотивацията 

и мисленето. 

• Използват предимствата на Колаборативният метод при 

„спечелване” на учащите за експериментално и активно 

обучение.  

• Взаимодействието по време на прилагането на 

Колаборативният метод създава по-добро разбиране на 

обектите, понятията и процесите.  

• Социализиране на включените лица чрез съревнователен 

елемент.  Колаборативният метод е част от всекидневния живот 

и социализация. Това е особено важно в случая с 

малограмотните учащи, защото тяхното изоставане може да се 
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корени в липсата на определени социални умения,  свързвани 

с истински житейски ситуации. В повечето казуси съществуват 

елементи на използваемост в реалния живот. 

• Развиване на щастлива и радостна околна среда. Както вече 

бе отбелязано, елементът на радост е един плюс в процеса на 

учене.  

• Използване на замисъла на играта (структура, правила, 

екипировка, поставяне на проблеми и т.н.) на играта за да се 

развие съответен обучителен подход. Компонентите на една 

игра могат да бъдат използвани  за научаване на съдържание, 

за решаване на проблеми и дават идеи за стратегически и 

критично мислене.   

Характерно при този метод е, че се избягва елемента на 

принудата при организирания процес на учене и активизиране на 

умствените сили, поради това основна функция на играта са 

забавлението и развлечението. Други функции определящи целта на 

играта са социализиращата, познавателната, комуникативната и 

развиващата. 

Осъществяването на играта като вид дейност е възможно 

благодарение на фантазията и въображението. Всяка игра приложена в 

или извън училищната институция, притежава дидактическа, 

образователна и възпитателна цел. 

Когато е включена подходящо в цялостният учебно-възпитателен 

процес, играта изпълнява важна роля за формиране на личността както 

в познавателната и емоционалната, така и поведенческата сфера. 

Играта доставя радост, удоволствие и самочувствие, а заедно с 

това децата се учат на самоуправление и самодейност. Това е 

сериозна дейност, освободена от вътрешни ограничения, като най-

важното и значимото при нея е, че тя не е наложена, а е необходима. 
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Ролевата игра е изиграване на ролите и поведенията на други 

хора в предварително определена проблемна ситуация. Ролевата игра 

е отлична стратегия за практикуване на умения; придобива се опит как 

човек би реагирал в дадена ситуация в реалния живот; засилва се 

емпатията към другите и тяхната гледната точка; засилва се осъзнаването 

на собствените чувства. 

Обучение на връстници е процес, при който предварително 

обучени и мотивирани млади хора се ангажират с провеждането на 

неформални или организирани образователни дейности с връстниците 

си (сходни по възраст, образование или интереси) за определен период 

от време, насочени към развитие и промяна на знания, нагласи, 

убеждения и умения в сферата на човешките права и защитата от 

дискриминация. Обучението на връстници може да се осъществи в 

малки групи или чрез индивидуални контакти и в най-различни общности 

като класна, извънкласна или извънучилищна дейност. Ролята на 

възрастните в този процес се заключава в откриването на реалните 

мотивационни лидери в групите от връстници, обучението им и 

предоставянето на условия за изпълнението на програмата. След това те 

трябва да минат в подпомагаща позиция и да не се месят пряко в 

процесите на обучение. В противен случай ще изземат отговорностите 

на младите обучители и ще ги дискредитират в очите на връстниците им. 

Доверието и не натрапващата се помощ на възрастните са ключови за 

успеха на програмите от този тип. 

Игровият метод е един от най-често използваните и най-

интригуващите за децата методи на обучение. Чрез него децата се 

забавляват докато учат. В основата на тези стратегии е не само 

усвояване на учебното съдържание, а и усвояване на способи и начини 

на поведение. При прилагането им е необходимо децата да проявяват 

самостоятелност.  
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Бъдещите изследвания трябва да проучат ефекта от различните 

променливи в процеса на съвместно обучение. Групов състав: 

хетерогенна спрямо хомогенна група; избор на група и размер; 

структура на съвместното обучение; степен на интервенция на учителите 

в груповия процес на учене; различия в предпочитанията за съвместно 

обучение, свързани с пола и етническа принадлежност и различия в 

предпочитанията и евентуалната ефективност и стилове. 

Психологическият анализ на груповите дискусии също е полезен подход, 

който ще разкрие много полезна информация.  
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