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Име на 
метода

Как работи Защо се използва

Брейнстормин
г или мозъчна 
атака

На децата се задава въпрос, свързан с 
определена дума, понятие или теза и 
те дават кратки отговори. Всеки 
участник има право да даде колкото 
иска идеи в условията на ограничено 
време за формулирането им/например 
в рамките на 10 минути/ Всички идеи 
се фиксират и никой няма право да ги 
оценява.  Всички отговори се записват 
на дъската/флипчарт.
Учителят трябва да е в състояние да 
ръководи процеса и да провокира 
интерес у участниците, в случай че те 
не се окажат достатъчно активни.

Брейнстормингът поощрява 
пълноценното участие на всеки 
участник. Процесът е подходящ за 
генериране на креативни мисли и 
идеи. Помага на учениците да се 
сплотят и сработят. Дава възможност 
на другите участници да се възползват 
от опита на по-напредналите. 
Позволява на учителя да оцени нивото 
на знания и способностите, усвоени от 
различните членове на групата. 

Групова 
работа – 
работа, която 
се основава на 
груповия опит и 
груповите 
дейности, 
споделяне, 
обсъждане 

Класът се разделя на няколко групи, в 
зависимост от целите на 
образователната задача. Всяка група 
има ясно поставена задача и правила в 
работата, които следва

Учениците усвояват основни принципи 
и умения за работа и общуване като:

✓ свобода на изразяването
✓ искреност /откритост/
✓ неоценъчна атмосфера
✓ конкретност в изказването на 

мнение
✓ активност и инициативност
✓ акцент върху силните страни на 

личността
✓ безусловно възприемане на 

другите участници
✓ групови норми и лична 

отговорност
✓ оказване на подкрепа
✓ равнопоставеност

Дебат Метод, при който се осъществява 
структурирано провеждане на спор по 
предварително зададена тема и 
изисква добра предварителна 
подготовка
В дебата участват два отбора: 
утвърждаващи тезата и отричащи 
тезата.
Времето на спора е строго 
регламентирано, както и ролите на 
отделните участници.
Дебатът се оценява от съдии

Дебатът дава възможност на 
учениците да развиват различни тези 
и контратези; критическо мислене; 
ораторски умения



РЕСУРС № 4: МЕТОДИ ЗА ГРУПОВА РАБОТА  

Дискусия Дискусията е процес на 
взаимодействие, управлявано от 
учителя, посредством което 
участниците усвояват информация и 
опит. 
Диалогичната форма се  използва за 
представяне от участниците на 
различни подходи и интерпретации; 
за развиване на способност да се 
разсъждава; 
Препоръчва се тематиката да обхваща 
по-обобщени, глобални теми, 
предполагащи възможност за 
различни мнения.

Дискусията стимулира оригиналността 
на мисленето, изказването на 
мнения,търсенето на алтернативи.
 Дискусията изисква наличие на добре 
развити ръководни умения у учителя 
за да може да я поддържа 
съдържателно в необходимата посока, 
както и да позволи на всички 
участници да се изявят; да се познава 
отлично разглежданата тема; да 
подготвя въпроси, които да 
провокират разговор и размишление, 
различни гледни точки.

Казус  Казусът е описание на реална 
ситуация, възможно най-близка до 
действителността .Учителят запознава 
учениците с казуса, който 
предварително е обмислил, 
консултирал с други колеги или 
специалисти /ако прецени, че е 
необходимо/. Вариантите на 
организация на работата са различни:

✓ самостоятелна работа (напр. 
домашна работа);

✓ групова дискусия в малки 
групи(консенсус или генериране 
на различни мнения);

✓ пленарно заседание 
(съпоставка на груповите 
мнения, обсъждане,оценка).

Ученикът се учи да разбира в какво се 
състои проблемът, да разграничава 
важна от не важна информация, да 
анализира ситуацията и да разработва 
предложения за решения. Няма едно 
правилно решение, а различни 
алтернативни възможности, които 
имат различни предимства и 
недостатъци. 

Мислене с 
шест шапки

Метод, който дава възможност за 
обстойно оценяване на дадена 
ситуация или проблем. Всеки от 
участниците избира една от дадените 
шапки и влиза в ролята си.
БЯЛА ШАПКА – факти – 
изследователи
ЧЕРВЕНА ШАПКА – емоции – 
изразяват чувствата си
ЧЕРНА ШАПКА – песимизъм – те 
критикуват; изразяват опасения
ЖЪЛТА ШАПКА – оптимизъм – 
отбелязват силните страни и ползите 
от дадено решение
ЗЕЛЕНА ШАПКА – възможности- 
търсят се алтернативи
СИНЯ ШАПКА – анализ на процеса от 
високо.

Развива различни умения у учениците 
– да изследват и анализират фактите; 
да изразяват чувства и емоции; 
критическо мислене.
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Обсъждане Метод, чрез който се изясняват гледни 
точки, формулират се хипотези, 
подлагат се на оценка дадени мнения, 
очертават се решения.
Методът изисква предварителна 
подготовка на ключови въпроси

Методът помага на учениците да 
анализират фактите; да развиват 
умения за отделяне на важната от 
неважната информация; да формират 
собствено мнение, с което да участват 
в обсъждането на поставен въпрос или 
проблем

Проект Метод, при който проблемите се 
решават чрез цикъл от планирани 
дейности, които имат: определена цел; 
начини на осъществяване; срокове; 
използват се определени ресурси; има 
критерии за оценка на успеха

Проектът създава условия за:
✓ Активно учене чрез изследване 

на проблеми от 
действителността ;  

✓ Интегриран подход;  
✓ Приложение на компетенциите 

на учениците в областта на 
информационните и 
комуникационните технологии в 
процеса на разработване на 
конкретни проекти;  

✓ Създаване на реални продукти 
от учениците в съответствие с 
включените в ДОИ за умения и 
компетентности; 

✓ Активна комуникация с вземане 
на решения; поемане на 
отговорност.

Ролева игра Модерните варианти на ролеви игри 
нямат точен сценарий. Обикновено 
само се фиксира идейната рамка и 
учениците имат свободата да действат 
или разсъждават в нея, но по свой 
собствен начин. Представлението 
може да бъде ръководено или напълно 
свободно. Във всеки един от случаите 
е нужна значителна активност при 
планирането и обясненията от страна 
на учителя и организация на 
постановката от страна на 
участниците
Постановката не бива да продължава 
повече от 5-10 минути, а последващата 
я дискусия – около 10-15 минути.

Ролевата игра развива у участниците 
редица социални умения: за 
комуникация (формулиране на 
становища, изслушване на мнения, 
вербално и невербално изразяване); за 
сътрудничество; за преговаряне и 
договаряне; за преодоляване на 
конфликти. В основата на ролевите 
игри е разбирането за социалните 
роли. Всеки се социализира, т.е. 
запознава се с формата на поведение, 
която се очаква от него. 

Тест Въпросник с „правилни“ и „неправилни“ 
отговори
Вербален или електронен вариант.

Повдига нивото на енергията в класа и 
забавен начин да се учи по тема. 
Изяснява неясни термини. Дава 
информация за нивото на познаване на 
учебната материя.


