
 

https://www.schooleducationgateway.eu/bg/pub/resources/toolkitsforschools.htm 
1 

ИНТЕРАКТИВНИ ГРУПИ 

 

 

 

 
 

 

 

Обичаме да работим в интерактивни групи, защото научаваме повече, също и защото 

времето минава по-бързо и защото учителят трябва да обърне внимание на всеки един 

от нас, а сме клас от двадесет и пет деца... В интерактивните групи обаче сме само 

шестима около масата и си помагаме. Когато възникне въпрос, можем за секунди да го 

разрешим. Ставаме по-добри приятели, доверяваме се повече един на друг, а ако някой се 

чувства самотен по време на междучасията на двора и няма с кого да си играе, го викаме и 

му казваме да играе с нас. Защо? Защото имаме повече доверие на това дете. [...] Много е 

забавно да работим в интерактивни групи, защото научаваме много повече, отколкото в 

обикновен час.  

Аня, 10-годишна ученичка, обяснява в Европейския парламент интерактивните групи. 
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ИНТЕРАКТИВНИ ГРУПИ (ИГ) 

КОНТЕКСТ 

„Интерактивни групи“ (ИГ) е една от успешните образователни дейности (УОД), посочени в 

научноизследователския проект Стратегии за приобщаване и социално сближаване в Европа 

с помощта на образованието (Европейска комисия, 6-та рамкова програма, 2006—2011 г.). УОД, 

които подпомагат образованието на ученици в риск, включват универсални компоненти, доказано 

приложими в много различни видове контекст, което води до успех в образованието.  

Благодарение на представените на две международни конференции в Европейския парламент 

в Брюксел УОД хиляди деца в цяла Европа са подобрили своите постижения, а оттам и 

възможността успешно да продължат своето обучение. Социалното и политическото 

въздействие на този проект е причината, поради която Европейската комисия го включи в 

списъка на най-важните научноизследователски проекти с най-силно въздействие в Европа; 

INCLUD-ED е единственият проект от сферата на социално-икономическите и хуманитарните 

науки, избран да бъде включен в списъка1.     

Теоретичната рамка в основата на ИГ тръгва от обширната научна литература, според която 

групирането по способности оказва отрицателно въздействие върху ученето, очакванията 

и самочувствието на учениците, възможността да се учат от връстниците си и да преминават 

към групи с по-големи способности, особено за уязвимите ученици, освен това отчита 

необходимостта да се мултиплицират и разнообразят взаимодействията, на които са 

изложени. В съответствие с изключителните подходи на науките за ученето ИГ включват и 

насърчават количеството и качеството на взаимодействията на всички студенти с диалогичен 

подход спрямо ученето. Според теорията на диалогичното учене1 учащите се достигат дълбоко 

разбиране за предмета и преминават процес на лична и социална трансформация чрез 

диалози, които са егалитарни, признават културната интелигентност на всеки човек и се 

основават на нея, търси се трансформация, насърчава се инструменталното измерение на 

диалога, основани са на ценността на солидарността, изпълняват ролята на източници на 

създаване на смисъл и се опират на идеята, че различният произход е еднакво ценен, като я 

популяризират. По този начин чрез ИГ се постига участие на всички, които пряко или косвено 

влияят върху обучението и развитието на учениците, включително учители, роднини, приятели, 

съседи, членове на сдружения и квартални организации, както и местни доброволци.  

ИГ могат да се използват като независима практика, но се прилагат и в училищата като 

общности за учене наред с други УОД, като например диалогичните литературни групи и 

семейното образование. „Общности за учене“ е проект, основан на цялостна интервенция в 

училищата, с цел да се преодолее преждевременното напускане на училище и да се 

подобрят резултатите в училище и социалното сближаване. В резултат на постигнатите в 

тези училища подобрения Европейската комисия и Съветът на Европа препоръчаха да се 

обмисли използването на училищата като общности за учене за намаляване на 

преждевременното напускане на училище и подобряване на резултатите от обучението2.  

                                                 

1 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., & Racionero, S. (2008 г.). Aprendizaje dialógico en la sociedad de 
la información. Барселона: Hipatia; Flecha, R. (2000 г.). Споделяне на думи: Теория и практика на 
диалогичното учене. Lanham, M.D: Rowman & Littlefield. 
2 Съобщение от Европейската комисия (ЕК) (януари 2011 г.). Справяне с преждевременното напускане на 
училище: Ключов принос към програмата „Европа 2020“. 
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КАК СЕ ПРОВЕЖДАТ ИНТЕРАКТИВНИТЕ ГРУПИ? 

ИГ се провеждат чрез групиране на учениците от един клас в малки разнородни групи, всяка от 

които се подпомага от възрастен. Всяка от тези групи се организира около четирима или петима 

ученици по разнороден начин с оглед на способностите, пола, културата, езика и етноса. В 

учебния процес на ИГ участват възрастни с два профила: учители и доброволци. Доброволците 

често са членове на семейството или общността — включително неграмотни лица или такива с 

ниска степен на образованост, бивши ученици, студенти – доброволци от университета, както и 

други възрастни от общностни организации.  

Учителите преминават първоначално интензивно 

обучение, по време на което получават 

необходимата научна подготовка относно ИГ. 

Доброволците също са приканени да участват в 

това първоначално обучение. Учителите имат 

отговорността да подготвят всички дейности в 

клас и накратко да разяснят на доброволците 

дейността, която ще се провежда в тази група, 

преди всеки час. Макар че е важно, това кратко 

въведение не е задължително, понеже ролята на 

доброволеца е да създава динамични подкрепящи учебни взаимодействия и да насочва 

дейността, а не да замести учителя. Така всеки може да бъде доброволец.   

Дейностите в групата са кратки, по около 15—20 минути, и съсредоточени върху 

инструменталното обучение. След като завършат една дейност, всички ученици в групата 

преминават към следващата, като работят с друг възрастен. В резултат на тази динамика за 

около 1 час и половина всички ученици в класната стая са работили по четири различни 

дейности от учебната програма и са взаимодействали с четирима различни възрастни освен 

със своите съученици. Следователно ИГ спомагат за засилване на инструменталното 

обучение, тъй като този начин на работа гарантира, че всички ученици научават 4 пъти 

повече, отколкото в обикновената класна стая. Освен това чрез тях се подобрява 

мотивацията на участващите ученици както и съвместният им живот, понеже ученето се 

основава на принципа на солидарност, а не на съперничество, и всички членове на групата 

трябва да помагат на връстниците си да завършат задачата (понеже това е условието за 

преминаване към следващата група).  

В училищата, в които се прилагат ИГ, съдържанието на учебната програма не се различава 

от това в другите училища, то е официалното, а учителите следва да се придържат към 

одобрените от правителството стандарти. По-специално, макар че ИГ могат да се провеждат 

по всеки предмет, в много училища се поставя приоритет върху инструменталното обучение 

в сферата на езиковите умения и математиката. ИГ, както и други УОД, имат за цел да 

разчупят „ефекта на Матю“, при който тези, които имат повече затруднения, получават по-

малко внимание, тъй като осигурява отлични постижения за всички, по-специално 



 

https://www.schooleducationgateway.eu/bg/pub/resources/toolkitsforschools.htm 
4 

съдържание на високо равнище за хората в по-неравностойно положение. Учителите 

решават кога да използват ИГ в своята класна стая; това не означава да преустановят 

другите дейности като основните лекции например. Те решават също какъв вид материали 

да се използват в зависимост от задачата. Учителите носят отговорност също за правилното 

провеждане на ИГ. 

В училищата, които използват ИГ, решенията относно необходимата на учениците подкрепа, 

се вземат при следване на обичайните процедури, като родителите, учителите, 

доброволците и учениците участват в диалогичните процеси на оценяване и споразумения, 

свързани с обучението. Тъй като за всеки четирима или петима ученици отговаря един 

възрастен, а учителят на класа наблюдава дейността, ИГ позволяват по-индивидуализирана 

оценка на затрудненията на учениците и за подкрепа. Те дават възможност също за повече 

и по-разнообразни източници на подкрепа: учителят, доброволците и съучениците. В някои 

случаи в ИГ участват и помощни учители, които помагат на учениците, срещащи най-много 

затруднения. Същите тези партньори участват и в наблюдението и оценката на успешното 

провеждане на ИГ; често часовете на ИГ завършват със съвместно разглеждане на 

наученото от учениците, на успехите и на слабостите, нуждаещи се от подобрение. Освен 

вътрешни процедури учителите и училищата, които прилагат ИГ, използват стандартни 

инструменти за оценка (напр. стандартизирани тестове); ИГ би трябвало да помогнат на 

всички студенти да преминат успешно всякакъв тест. 

Прилагането на ИГ не води до допълнителни 

разходи нито за училищата, нито за студентите, 

както и училищата не получават допълнително 

финансиране за прилагането на програмата. ИГ 

обаче мобилизира вече налични в 

образователната общност ресурси — главно 

хора от общността и самите ученици — с цел да 

подпомага обучението на всички ученици. Тъй 

като ИГ се разработват с вече наличните 

ресурси, те са устойчива образователна дейност.  

 

УДОВЛЕТВОРЕНИ ПОТРЕБНОСТИ/ПРЕОДОЛЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

■ Посещаемост и задържане в образованието 

■ Намаляване на поведенческите проблеми 

■ Мотивация за учене 

■ Емоционално благополучие на децата, солидарност и приятелство 

■ Учебни постижения 

■ Мултикултурно съжителство 

■ Оправомощаване на членове на семейството и други хора от общността като партньори на 
образованието 

■ Връзка „ученици—семейства—училище“ 

■ Координиране на дома и училището от гледна точка на образованието на децата 
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РАВНИЩЕ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ 

ИГ са предназначени за всеки, който посещава училище. Могат да се прилагат в училища от 

различни нива, включително образование и грижи в ранна детска възраст, в начални и 

средни училища, както и в училищни центрове за възрастни (учене през целия живот и/или 

образование за втори шанс). Прилагащите ИГ училища могат да бъдат публични, частни, 

религиозни, нерелигиозни, намиращи се в бедни квартали, в училища за „средната класа“ и 

в квартали на висшата класа. Макар че в тях участват всички ученици, ИГ са особено 

полезни за ученици в неравностойно социално-икономическо положение, за малцинствени 

групи и за ученици със затруднения при ученето или с увреждания.  

 

ИНТЕНЗИВНОСТ НА НАМЕСАТА 

ИГ се прилагат постоянно през цялата учебна година, като участват всички ученици от класа 

без изключение. Учителите, доброволците и самите ученици гарантират, че всички ученици 

получават нивото на подкрепа, от което се нуждаят, чрез мултиплициране на учебните 

взаимодействия в класната стая както с по-компетентни връстници (други ученици с по-големи 

способности), така и с различни възрастни (учители и други). 

 

РЕЗУЛТАТИ 

Някои от основните постижения3 на ИГ са: 1) Подобряване на резултатите в училище 

(оценките), 2) Участие на цялата общност в учебния процес и в училището, 3) Намаляване на 

отсъствията и преждевременното напускане на училище, 4) Подобрен съвместен живот, 5) По-

ефективно използване на съществуващите ресурси. Тези постижения са илюстрирани с 

примери от конкретни училища. 

Училище Angel Guimerà School се намира в Ел Вендрел (Каталуния, Испания), по-специално 

в квартал Пиуг, една от областите с най-висок прираст на населението. Това училище се е 

превърнало в референтен център за интеграция на всички ученици, понеже се посещава от 

висок процент ученици със специални образователни нужди. Данните относно учебните 

резултати, сравнени с тези от периода преди прилагане на ИГ, показват увеличение с 

повече от пет процентни пункта, измерени чрез стандартизирани тестове. 

 

Резултати от стандартизирани тестове 

2008—2009 г. 2011—2012 г. 

7,8 % над средните за региона 13% над средните за региона 

 

Подобрение в стандартизираните тестове (2008—2009 г. и 2011—2012 г.). Източник: Проект INCLUD-ED. 

                                                 

3 Представените по-долу количествени данни са на училище, в което се прилагат няколко УОД, поради 

което индивидуалният ефект от ИГ не може да бъде изолиран. Колкото по-голям брой УОД се прилагат, 

толкова по-голямо подобрение постигат училищата. 
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Училище Mare de Déu de Montserrat се намира в покрайнините на Тераса (Испания) — 

област, в която живеят семейства с нисък социално-икономически статус, с високи равнища 

на безработица и бедност. Голям брой ученици са от Мароко, Латинска Америка, а някои 

деца произхождат от ромската общност. В това училище ИГ се прилагат от учебната 2001—

2002 година. От данните за периода 2009—2011 г. се вижда подобрението, постигнато по 

езикови компетенции и математика. Що се отнася до езиковите умения, с времето процентът 

на учениците с високи резултати се е увеличил, докато процентът на тези с ниски резултати 

е спаднал. Същата тенденция се наблюдава и при уменията по математика. 

 

 

Проценти на подобрение на основните езикови умения ( 2009—2011 г.). Шести клас. Източник: Проект 

INCLUD-ED. 

 

 

Основните умения по математика (2009—2011 г.). Шести клас. Източник: Проект INCLUD-ED. 

 

Училище La Paz се намира в квартал Ла Милагроса в покрайнините на град Албасете 

(Испания). В квартала живеят главно ромски семейства с ниска степен на образованост, 

несигурни условия на живот и високи равнища на безработица. Данните относно резултатите на 

учениците показват подобрение от между 1,1 и 2,3 точки (5) в 6 езикови области. 
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Езикови компетенции. Подобрени области. Четвърта година. Източник: Проект INCLUD-ED. 

 

Освен това в училище La Paz заедно с подобряването на резултатите в училище отсъствията на 

учениците са намалели, а се е увеличил приемът на ученици. През учебната 2006—2007 година 

отсъствията са били 30 %, през 2007—2008 г. са спаднали до 10 %, а през 2008—2009 г. са били 

редки. След години на спад на броя на приеманите ученици, откакто се прилагат УОД (2005—

2006 г.), включително ИГ, броят на завършилите деца е започнал да се увеличава. 

 

 
 

Тенденции в приема на ученици. Източник: Проект INCLUD-ED. 

 

Приносът на ИГ за подобряване на обучението върви ръка за ръка с подобряване на 

съвместния живот и степента на солидарност сред учениците, което показва, че не е 

необходимо училищата да правят избор между учебното съдържание и ценностите. Пример 

за това е споделеното от участниците в ИГ, което е показателно за ключовата роля на 

участието на общността: 

 

Ако работим с доброволци в малки групи в класната стая, едно от нещата, върху 

които особено много се концентрираме, са ценностите. Работим, за да можем да се 

свързваме помежду си, да зачитаме другия, да бъдем толерантни, да знаем, че не е 

достатъчно да бъдеш първи, нещата не опират само до теб, а по-скоро до нас — 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

CL1
Listening

CL2
Speaking

CL3
Talking

CL4
Reading

CL6
Writing

CL8 Using
the

language

Average
2006-07

Average
2007-08

Trends in the students' enrolment

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1
9

9
4

-1
9

9
5

1
9

9
5

-1
9

9
6

1
9

9
6

-1
9

9
7

1
9

9
7

-1
9

9
8

1
9

9
8

-1
9

9
9

1
9

9
9

-2
0

0
0

2
0

0
0

-2
0

0
1

2
0

0
1

-2
0

0
2

2
0

0
2

-2
0

0
3

2
0

0
3

-2
0

0
4

2
0

0
4

-2
0

0
5

2
0

0
5

-2
0

0
6

2
0

0
6

-2
0

0
7

2
0

0
7

-2
0

0
8

2
0

0
8

-2
0

0
9

2
0

0
9

-2
0

1
0

2
0

1
0

-2
0

1
1

Enrolled
students



 

https://www.schooleducationgateway.eu/bg/pub/resources/toolkitsforschools.htm 
8 

мислиш за цялата група. (Училищен координатор)4 

 

Преди да вляза, вдигаха такъв шум. Нетърпимо беше! Тогава едно от момиченцата 

каза, „Майката на Хуан е тук“ и всички седнаха. [А аз казах], „Хайде, успокойте се 

всички и вижте какво ще се случи“, при което всички деца седнаха и слушаха какво 

им казва учителят, и всичко мина добре... А учителят каза, „кога ще дойдеш 

отново, Емилия?“ (Неграмотна майка от група от етническо малцинство)5 

 

Тези подобрения се постигат без допълнителни ресурси, което предполага, че използването 

на ИГ означава по-ефективно използване на наличните ресурси в общността. В следната 

графика са показани данни на училище, в което за период от пет години броят на приетите 

ученици се е увеличил, надвишавайки значително броя на учителите, в резултат на което се 

е увеличил и броят на учениците за всеки учител. По време на същия период е започнало 

прилагането на УОД, включително ИГ, а учениците значително са подобрили своите 

постижения. Благодарение на ИГ съществуващите ресурси са се използвали по-ефективно: 

за всеки 1000 EUR месечни разходи са образовани повече ученици, а резултатите им са били 

по-добри. Академичните резултати са се подобрили не поради увеличаване на 

количеството ресурси, а поради по-ефективното им използване. 

 

 

 

Брой учащи се за всеки 1000 EUR, инвестирани на месец. Източник: Проект INCLUD-ED. 

 

Въвеждането на ИГ в училищата не е застраховано от пречки. Основната съществуваща 

пречка за тяхното прилагане е съпротивата у някои учители да приемат родители или други 

членове на неакадемичната общност в своите класни стаи. ИГ никога не се прилагат в клас, 

ако учителят не е убеден в това, тъй като всеки учител може да реши дали иска да провежда 

обучение чрез ИГ или не. Нежеланието се преодолява, когато учителите виждат постигнатите 

                                                 

4 Elboj, C., & Niemelä, R. (2010). Подгрупи за взаимно учене в класната стая: Примерът на интерактивните 
групи. Revista De Psicodidáctica, 15(2), 177-189. doi:10.1387/RevPsicodidact.810. стр. 186 
5 Diez, J., Gatt, S., & Racionero, S. (2011). Поставяне на имигрантското семейство и семейството от малцинствата в 

центъра на училището: ролята на участието на общността. Европейски журнал за образование, 46(2), 184-196. 

doi:10.1111/j.1465-3435.2011.01474.x., стр. 191 



 

https://www.schooleducationgateway.eu/bg/pub/resources/toolkitsforschools.htm 
9 

подобрения в други класове, което ги убеждава да поискат същото за своя клас. 

Заради положителните резултати броят на училищата, които прилагат ИГ, от 90-те години на 

миналия век значително се е увеличил. В момента повече от 200 училища в Европа прилагат 

ИГ и повече от 300 — в Латинска Америка. Тъй като подобряват успеваемостта в обучението 

и образователните перспективи на много ученици, ИГ са обещаващ инструмент за постигане 

на целите на стратегията „Европа 2020“ за намаляване под 10 % на дела на преждевременно 

напусналите училище. 

 

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ  

Elboj, C., & Niemelä, R. (2010). Подгрупи за взаимно учене в класната стая: Примерът на 

интерактивните групи. Revista De Psicodidáctica, 15(2), 177-189. 

doi:10.1387/RevPsicodidact.810. http://www.ehu.eus/ojs/index.php/psicodidactica/article/view/810  

Flecha, R. (2015 г.). Успешна образователна дейност в Европа за приобщаване и социално 

сближаване Издателска компания „Springer“ http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-

3-319-11176-6_4 

García-Carrión, R., & Díez-Palomar, J. (2015 г.). Общности за учене: Пътища за успехи в 

образованието и социална трансформация чрез интерактивни групи по 

математика. Европейски журнал за научноизследователска дейност в сферата на 

образованието, 14(2), 151-166. http://eer.sagepub.com/content/14/2/151.short 

Консорциум на INCLUD-ED. (2009 г.). Дейности за успех в училищата в Европа. Брюксел: 

Европейска комисия. 

Oliver, E., & Gatt, S. (2010 г.). От налагани със сила комуникационни действия към диалогичност 

в класните стаи, организирани в интерактивни групи.Revista Signos, 43, 279-294. 

http://www.scielo.cl/pdf/signos/v43s2/a02.pdf  

Valls, R., & Kyriakides, L. (2013). Силата на интерактивните групи: по какъв начин многообразието от 

възрастни — доброволци в групите в класната стая може да насърчи приобщаването и 

успеха на децата от уязвимо малцинствено етническо население. Cambridge Journal Of 

Education, 43(1), 17-33. doi: 10.17583/0305764X.2012.749213. 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0305764X.2012.749213#.Vcn-Sfl_Oko  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Аня Байестерос, 10-годишна ученичка, обяснява интерактивните групи и диалогичните 

литературни сбирки на заключителната конференция за INCLUD-ED (6 декември 2011 г. Седалище 

на Европейския парламент) (със субтитри на английски език): https://vimeo.com/76545601 

 

КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА 

CREA. Community of Researchers on Excellence for All.  

Електронна поща: crea@ub.edu  

Уебсайт: http://crea.ub.edu  

http://www.ehu.eus/ojs/index.php/psicodidactica/article/view/810
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-11176-6_4
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-11176-6_4
http://eer.sagepub.com/content/14/2/151.short
http://www.scielo.cl/pdf/signos/v43s2/a02.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0305764X.2012.749213#.Vcn-Sfl_Oko
https://vimeo.com/76545601
mailto:crea@ub.edu
http://crea.ub.edu/

