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Проблемът  за организираната форма на обучение е един от 

основните проблеми на съвременната обща дидактика и на частните 

дидактика. Понастоящем усъвършенстването на класно-урочната 

система,обогатяването им с нови, по ефективни методи и средства твърде 

много е съпроводено с едни или други понятийно - терминологични 

трудности поради отсъствието на единство между учениците по 

отношение на статута или на мястото на внедряваните иновации. Така 

напр.  През последните години все повече се признава, че рационалната 

организация на груповата учебна дейност на учениците съдържа големи 

възможности за преодоляване на някой съществени недостатъци  на 

класно-урочната система на обучение. При разкриване на същността на 

груповата учебна работа на учениците се наблюдават твърде големи 

различия между отделните автори. Едни от тях я разглеждат като форма на 

обучение, други като метод на обучение, а трети не уточняват статута й на 

дидактична  категория. За самото и означаване използват най-

разнообразни термини  като напр. групова организация на обучението, 

групова форма на учебна дейност и т.н. 

Заслужава внимание подходът на онези учени които разглеждат 

организационните форми на обучение ,като негов относително 

самостоятелен компонент, обединяващ в едно цяло система от такива 

елементи като цел , съдържание средства и методи на работа, количеството 

ученици, място, време и условия за осъществяване на обучението и 

др.устойчивите взаимовръзки между тях. Той е не само тясно свързан с 

останалите компоненти на обучението не може да съществува . Към 

съществените признаци на формата на обучението обикновенно се отнасят: 

характеристиката на взаимодействието между учениците, не 
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ръководството на учебната им дейност от учителя, както и особеностите на 

педагогическо общуване.  

Много педагози разглеждат колективната учебна работа не като 

особена  самостоятелна организационна форма на обучение, а само като 

разновидност на общокласната фронтална или на груповата форма. Твърди 

се напр., фронталната работа на учителя с всички ученици от класа, може 

да бъде колективна, но може и да не бъде не бъде такава . 

 Когато по време на обясняването от учителя на новия учебен 

материал те само слушат, тяхната дейност няма колективен характер. 

Колективната фронтална работа е налице тогав, когато учениците 

осъществяват  съвместни търсения, обсъждания, дискутират и взаимно си 

помагат . 

 Най характерното за работата в големите групи, е че именно 

учителя е изключително активна фигура, която обучава едновременно 

всички участници. Твърде често учениците работят един до друг, но не и 

заедно. В такива случаи общокласните занятия само във външен план 

създават илюзия за колективна работа на учениците, а в действителност по 

своята структура те почти не се различават от индивидуалните 

обособените занятия. В рамките на отделния урок груповата работа е 

целесъобразно да се разглежда като метод на обучение. В системата на 

уроците груповата учебна работа има статут на обща организационна 

форма. 

 Мнозина учени изтъкват изключително голямата и отговорна 

роля, която играе учителят при организацията и провеждането на учебната 

работа в групите за самоподготовка. Той изпълнява различни функции; 

избира рационалното съчетание между нея и останалите форми на 

обучение (фронтална и индивидуална) определя обема, времетраенето, 

характера и мястото в урока на всяка групова работа. Учителят организира 

и контролира съвместната работа в групите, отговаря на запитвания, оказва 
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помощ на отделните ученици. Под неговво ръководство се анализират и 

оценяват резултатите от работата. Те трябва да наблюдават всеки ученик, 

за да установи кои ученици са успели  и кои не са могли да разберат или 

усвоят предвидения учебен материал.  

 Груповата работа и диалогът – са дейности взаимоизискващи се, 

намиращи се в корелационна зависимост. Двата вида дейност предполагат 

наличие на някои общи компоненти:  

 -   междуличностно общуване: 

 -   право на собствено мнение: 

 -   преследване на една крайна цел:  

 - съгласуване, изграждане на разногласията и достигане до 

обобщен краен резултат: 

 В случая ще разгледаме диалога не като самостоятелна дейност, а 

като константна характеристика на груповата дейност. Необходимо е да се 

обърне внимание на целенасоченото формиране на позитивни нагласи и 

умения за диалог в групата, а също и умения за междугрупово общуване. 

Децата са склонни по принцип и с радост приемат колективната форма на 

трудовата дейност. Всъщност това е пътят на социализация, който те ще 

извървят в своето развитие. Целта е търсене на сцепление между 

членовете, постигане на синхрон, като предпоставка за ползотворен 

диалог. Благотворната нагласа на “знаещи” и по “малко знаещи” в една 

група е с особен компесаторен ефект за последните.  

 Между силните ученици в групата се поражда симпатия, взаимно 

доверие, разбиране, хуманност в отношенията. Когато в групата има 

позитивни нагласи, цари дух на спокойствие, заинтерисованост, интерес 

към позициите на другите. Тогава може да говорим, че децата са отворени 

един към друг (за диалог). 

 Личностното възприемане и “приемане” на всеки член, 

отношенията ученик-група, ученик-ученик, ученик-лидер и т. н. са в 
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обектива на всеки учител. Непригодността на малкото дете понякога да 

приеме и оценичуждата позиция, води до неразбиране на груповата 

дейност. Негативните явления се превръщат в спорове на лична основа, а 

това води до дисхармония, трудности в дейноста, нарушаване на 

дисциплината. Тези кризи съпътстват детето по пътя към ”съзряване” на 

сложния механизъм на груповата дейност. Трудностите в общуването се 

проявяват именно поради липса на умения за общуване.  

Личния пример на учителя, беседата с учениците, участтието в 

ситуации с поучителен характер са ефекасни средства против болезнини 

прояви на егоцентризъм и отчужденост. Постигането на положителни 

нагласи би довело и до по-рационално и трайно формиране на някой 

личностни умения на всеки ученик в групата: 

1. Да се изслушват търпеливо и внимателно : 

Умение да се изслушват търпеливо – Децата са спонтанни, 

енергични, динамични. Детската реч е експресивна и емоционална. Но 

когато детето е и особено заинтригувано “удвоява речевата си активност. 

Под напора на емоциите, в стремежа да изкаже мисълта си то 

“задъхва”,”накъсва” речта си, а още по-малко може да изслуша другия. 

Това да започне да изслушва търпеливо изисква търпение и от страна на 

учителя, като се обяснява, че внимателното изслушване е проява на 

уважение към другия събеседник. 

Културата на събеседване в групата изисква спазване на етика, а у 

детето се формират качества на желан и търсен събеседник. Това са 

умения които трябва да се придобиват в процеса на работата, както при 

фронталната дейност, така и при работа в група-екип. При сформиране на 

групите да се има предвид в една група да не попадат деца, които бързат да 

отговарят не зачитат мнението на другите. При разрешаване на спорове 

или обсъждане на конкретна ситуация - всеки има право да изказва мнение 
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и да изслушва другаря си. Всеки иска да бъде слушан, но трябва да се 

научи да изслушва; 

 - да чуем вашия съученик; 

 -  кой желае да даде пояснение да допълни казаното; 

 - други мнения /да се изчаква да се вниква в гледната точка; 

Особено важно е възпитателят да открои системата 

взаимоотношения, симпатии и антипатии. 

В първи клас и то в началото на учебната година, децата установяват 

позициите си в новия колектив, това също е причина за нетърпение, да се 

докажат 

Умение да се слуша внимателно. 

То е особено важно от гледна точка на това, учениците да се стремят, 

да вникнат в думите, да откриват прекия и преносен смисъл, да усещат 

семантичното, и емоционално послание, да се опитат да доизяснят и 

тълкуват ситуацията. В тази възраст децата слушат внимателно когато са 

заинтригувани. 

 От страна на учителя обръщението “Внимание!”- пробужда 

съсредоточеност за това което се говори.  Други начини са пляскане с 

ръце, вдигане на ръка, броене до десет. Игра ”Фотограф”;                                          

- Кои думи са записани или кои картинки са подредени на дъската; 

- в последователност; 

- скриване на една дума /картина; 

- “Какво липсва?” /описват/ 

Специални упражнения за развитие на вниманието, логически 

задачи, нагледност, игри. доказва 

2. Да допълват казаното. Това предполага, съпричасност, 

сплотеност, употреба на изразите “Ние можем, ” Ние ще постигнем;където 

Аз концепцията се вписва в груповото схващане и позиция. 
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Напр. ”Ще чуем /Борко/, а вие ще допълните! 

“-Ние сме съгласни с, това което каза Борко, но можем да направим и 

изложба “. ”- Смятам, че ще постигнем по-добри резултати ако се 

упражняваме”. 

3. Всеки да стимулира, активизира другите. Да помага но при 

необходимост да търси съдействие; 

Напр.”- Хайде заедно да направим украса на класната стая “.”-Хайде да 

участваме в подготовката за новогодишния празник /състезание/”. 

“-Аз мога да рисувам, но ще ми помогнете ли в изрязването?” 

Възпитателят следи работата на децата и ако няма интерес у някой 

от тях се намесва “ - Защо не се включваш в работата?”. – Ела! Ще работим 

заедно!” 

4. Открито да приемат градивната критика, но и конструктивно 

да критикуват. 

Възпитателят трябва мотивирано да отправя своята бележка, оценка 

така, че детето да разбере, че работата му не е оценена лошо, а че 

недостатъчно е работил. В много случаи децата плачат, обидени са, не 

желаят да работят. 

5. Да печелят и губят в междугрупово съревнование-цел не само 

в часа, но и в живота извън училище. Дотук изброените умения биха били 

добра ”основа” за “надстрояването” на същинския диалог в групата. 

В съзтезателна игра децата придобиват такива умения да печелят и 

губят това са умения, които започват да осъзнават още в детската градина. 

Това е любимият им начин за организиране  на играта .Не винаги човек е 

победител, ако в тази игра са загубили то в следващата могат да бъдат 

победители. 

Стимулирайки първенците, у по слабите деца се създава мотив за по- 

добри резултати. 
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6. Умения за планиране на действия. Груповата дейност изисква 

координираност, съгласуваност, последователност в действията на 

учениците. Необходимо е да се приучат децата да подреждат задачите по 

сложност и изпълнение. Важно е също в детското “общество” 

задълженията да се разпределят по-равно и всеки да поеме своята лична 

отговорност. Планирането на действията донякъде определя крайния 

резултат от цялостната работа. У децата е нужно да се изградят такива 

умения за планиране на действия. Това може да стане чрез поставяне на 

задача, изготвяне на план за решаване на тази задача.Обсъждане на това, 

което ще се прави, за кого и заедно с кого-дават предложения. 

Напр.Задача на възпитателя – да помогне за изпълнение на 

поставените задачи. Работа с геометрични фигури - изработване апликации 

с геометрични фигури; 

Първа група- с триъгълници. Втора група – с квадрати и 

триъгълници, и трета група – с триъгълници, квадрати и кръгове. 

Общата им задача е апликация от правилни геометрични фигури на 

техническа тематика – превозни средства. 

Може да бъде изработване на декоративно пано от природни 

материали. Какво ще направим, всеки сам може да реши  и да сподели с 

останалите. 

7. Да задават въпроси. Отношенията при груповата диалог са 

субект-субектни, т.с. има питащи и отговарящи. От смисъла на зададения 

въпрос се определя в известна степен отговора.Умението да се задават 

въпроси е едно от най-важните.”Как мислите?”, ”Защо смятате?”, ”А не е 

ли вярно твърдението, че....?” и т. н. 

 Учениците трябва да задават; уместни, точни, логични, 

лаконични, насочващи, допълващи и т.н. въпроси. 

Пр. Картина с несъответствия по нея пр. нарисуван сняг и дървета с 

зелена окраска. Децата задават въпроси; “- Какво искате да питате”. 
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”-Какви въпроси ще зададете...?”,”- Към кого ще ще е отправен ?”,”- 

Съгласен ли си или не?”, ”-Как смятате?”,”- Как мислите?”, ”- А може ли 

да бъде и така....?”. 

По този начин учителя подбужда, насочва учениците към точни, 

логични и уместни въпроси. На практика речниковият им запас в тази 

възраст е все още малък, но те успяват да изразят мислите си в подходяща 

форма. 

8. Ясно, точно и лаконично да отговарят ”аз мисля така, защото”, 

”мога да твърдя това, тъй като..” Ясното и точно изказване изисква 

аргументираност, задълбоченост, изисква конценрация върху формата и 

изхода, но и върху семпатичната страна на казаното. 

 Това умение започва да се изгражда още в началото на НУ степен. 

Когато учителят изисква пълен от говор от ученика. 

Напр. В час по математика вдигайки ученика да реши дадена 

задача;”-Записах числото 5”.Учителят пита;”-Защо” И получава конкретен 

отговор”-Защото 3+2=5”. 

Това е начина по който можем да изискваме да отговарят учениците 

в часовете не само по математика. 

9. Да дискутират проблема в “ширина” и “дълбочина”/разбира се 

съобразно възможностите на децата/. Това изисква многоаспектно, поглед 

от всички възможни страни. Учителска намеса при формирането на тези 

умения е наложителна. Учителят ще освети проблема, т.с. черно-белите 

краски ще се снемат. Четенето на приказка в тази възраст /1кл./ с 

поучителен ефект е особенно подходящ  начин да се стимулира желанието 

им да дискутират. Ако са силно впечатлени те сами изпитват  “вътрешна “ 

нужда да дискутират. Ролята на учителя е изключително важна. Той 

насочва децата и пробужда интереса им чрез въпроси;”- Защо е постъпил 

така..?,”Ако беше го оставил дали друг щеше да му помогне”, “- Какви са 

постъпките им “, ”Качествата им”. 
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10. Да разглеждат полиаспектно проблема.Това резонира с 

формирането на друго едно умение, а именно – да дават оригинални идеи 

за решения. Излизайки от контекста да се търсят страни, на така ценни 

варианти. Учителят трябва да стимулира “инакомислието”. За да се 

установи творческа /продуктивна/ обстановка, учениците от една група 

трябва да са близо един до друг, за да говорят,спорят, дискутират. В първи 

клас децата все още усвояват умение да дискутират т.с. да обсъждат дадена 

тема. На практика езиковия им запас е все още малък, но те успяват да 

изразят мислите си в подходяща форма. Вслушвайки се в мислите и 

разсъжденията им, останалите им подражават и това е начин за правилната 

им ориентация. Така по лесно се учат един от друг да се изразяват 

правилно. 

11.  Да беседват последователно по проблематиката, в 

хронологичен ред, в логическа верижност. Това умение има допирни точки 

с планираност, но е различно по смисъл. Диалогът в групата трябва да е 

подчинен на въпросите – Как? Кога? В каква последователност? 

 Напр. на учениците им се прочита приказка за “Хитър Петър”. 

Поставят се въпросите “Какви качества притежава главния герой?”- хитър, 

находчив, може лесно да излиза от трудни ситуации. ”Защо”- защото е 

находчив, умен. Знае как да се възползва от всяка ситуация. “Какво го е 

подтикнало да извърши дадена хитрина”. ”Какво е постигнал с 

използването на хитрост”. 

12. Да анализират и обобщават. Умение да анализират т.с. да 

разчепкват, разделят проблема на, проблеми, да търсят подробностите, 

малките детайли и да вникват в тълкуването. Могат да тръгнат по пътя на 

разсъждения от общото към частното или обратно. 

 В първи клас тези умения са свързани с беседата. Развитието им се 

осъществява в по-горните класове. Където мисленето е достигнало по 

висок етап на развитие. Напр. Разказа “Сливи за смет”- разискваме, 
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обсъждаме.” - Прочетете тази част от приказката където разбираме какви 

са намеренията на селянина?. “Какво е замислил”, ”Как е решил да го 

постигне”, ”Прочетете изреченията от където разбираме какво са 

направили жените от селото”,”Похвално ли е?”, ”Как са се опитали жените 

да съберат повече смет”- от чужди къщи.”А похвално ли е това?”.  В края 

на часа имат за задача да нарисуват определен момент от приказката , 

който ги е впечатлил, 

13. Да се използва хуморът. Той освежава, обогатява диалога, 

динамизира го. Това умение изисква тънкост, усет, прозорливост, 

остроумие 

 

14.  Да сравняват , съпоставят, а понякога опит да класифицират 

по някакъв признак. 

   Пр. Стихотворението „Златокоса есен”, текст “Листопад. “Какво е 

общото между двете произведения “, “По какво се различават”, ”Има ли 

общи изрази които автора е използвал и двете творби”, ”Какво е общото, 

това което ги свързва”- и двете са с една и съща тематика “Есента”. 

15. Да умеят да осъществяват интегративни междупредметни 

връзки. 

Пр. В час по български език на дъската са написани срички ба, би, 

бо. Задачата е да съставят учениците думи с тези  срички. След което 

записваме думи с тези срички. В три колонки разпределяме думите на 

едносрични, двусрични, многосрични. Като определят и броя на звуковете 

в думите. 

16.  Да привеждат примери/житейски,учебни/ да правят аналогии. 

Членовете на групата имат реална възможност да попаднат в общ тон, да 

развиват подобни тези, да мислят сходно, да употребяват близки/подобни/ 

изразни средства.Участието в разговора е най-естествения между децата 

момент в групата във всички типове и видове устни изложения. 
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Предполага освободеност и естественост, в изразните средства. Обменят се 

спонтанно мисли, възгледи, емоции. Разговорът е непренуден и винаги 

желан в групата. Полемизирането на проблема води до спор в групата. 

Изказват се разногласия, има противопоставяне с цел установяване на 

истината. Това е умение за водене на словестен двубой, при който не 

винаги има победител. Участието в дискусия, разговор, спор изисква 

включването на всички по-горе изброени умения.  

Положително е оценен конструктивния и емоционален характер на 

общуването в групите. Групата е една общуваща социална среда, в която 

учениците учат общувайки, с желания, а така също придобиват ценни 

умения. В първи клас децата са  с по-малък речников запас, боравят с по-

малко терминология и съвместните действия, коментари, обсъждания са 

трамплин за повишаване равнището на знания и за осъществяване на 

непосредствена близост. Отпадат притеснението и психическия срес 

учениците чувстват уверености това стимулира логическото им мислене. 

Това не означава, че всички деца са еднакви. Има едни които работят по-

бавно, но не са по-лоши. Едните работят самостоятелно, другите се 

нуждаят от помощ, а третите са плахи, но можещи. Те са по-бавни, но 

резултатите им са винаги положителни. Просто са по-различни. В работата 

си учителят трябва да използва различни методи похвати , форми на 

организация, трябва да провокира мисленето на учениците и да ги застава 

да търсят и изследват, за да достигнат до определени резултати сами. 

Груповата работа в първи клас е от особено значение, тъй като тя 

приобщава малките, учи ги на колективен труд, обогатява знанията им и в 

същото време ги организира. 


