
„Иновативно училище за инвестиране в бъдещето чрез Проектно-базирано обучение  със STEM елементи  

в природните науки, математиката и специалната професионална подготовка в направление здравеопазване“ 
 

ПРОЕКТ ЗА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

XII клас ФУЧ 

 

 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Модулът Биосфера - структура и процеси е част от профилираната подготовка на учениците по биология и 

здравно образование ФУЧ във втория гимназиален етап на средното образование. Обучението е насочено към 

надграждане на знанията, усъвършенстване на уменията и обогатяване на ценностните отношения. 

Съдържателната същност на учебната програма е насочена към изучаване на биосферата като структурна и 

функционална единица на живата материя, структурирано в четири съдържателни центъра: популацията, като 

основна единица за съществуване на вида; структурна организация и динамика на съобществата и биосферата; 

стратегии за устойчиво развитие и; методи за изследване на биосферата. Основните понятия по теми и подтеми са 

включени в система умения, осигуряващи приложението на знанията за решаване на познавателни, 

изследователски, оценъчни и практически задачи. Център в уменията са анализът, синтезът, приложението и 

оценката в личностен, социален и икономически план. 

Предвиденото учебно съдържание и очакваните резултати в модул Биосфера - структура и процеси насочват 

обучението на учениците към: 

o задълбочаване и разширяване на знанията  за биосферата за развитие на биологичните, икономическите и 

социалните науки и практики за се формират на структурна и функционална основа понятия, свързани с 

биосферната организация на материята; 



          да се формира система от познавателни, ценностно-ориентирани и практически умения като част от 

ключовите 

          компетентности в сферата на науката. 

o усъвършенстване на умения за описване и обясняване на явления чрез използване на научни данни и 

доказателства; ключови компетентности по природни науки (използване на знания за равнищата на организация в 

многоклетъчния организъм на структурна и функционална основа за обосноваване на връзки и взаимоотношения 

в природата, за аргументиране на дейности на човека въз основа на научни факти, познаване на основните. 

o обогатяване на ценностните представи на учениците с разбирането за причинно-следствената обусловеност 

на явленията в природата, за единството между човека и природата, за влиянието на науката върху развитието на 

обществото и чрез повишаване на нагласите и мотивацията за познание и отговорно отношение към околната среда. 

Модулът Еволюция на биологичните системи за профилирана подготовка във втори гимназиален етап. Учебната 

програма включва биологично учебно знание, отнасящо се до до произхода и еволюционната история на живите 

системи, структурирано в четири съдържателни центъра: хипотези и доказателства за произхода на живите 

системи; основни еволюционни промени в структурата, енергетичното осигуряване и генетичната програма на 

прокариотната и еукариотната клетка; теории за възникване и еволюция на многоклетъчната организация (с акцент 

биологичната и социалната еволюция на човека) и класификационни системи за групиране на еволюционно 

утвърдените живи системи. 

o задълбочаване и разширяване на знанията  за произхода, еволюцията и основните ароморфози на живата 

материя, за полученото многообразие на организмовия свят в резултат от еволюционните процеси и 

класификационните системи за неговото групиране и приложението на знанията за еволюцията за развитие на 

биологичните, икономическите и социалните науки и практики; формиране на понятия, свързани с еволюцията на 

живата материята; 



o усъвършенстване на умения за  описване и обясняване на явления чрез използване на научни данни и 

доказателства; разкриване и аргументиране на причинно-следствени връзки  и методи за изследване на 

еволюцията; 

o формиране на интерес у учениците към природните науки  ключови компетентности по природни науки  - 

използване на знания за еволюцията за обосноваване на връзки и взаимоотношения в природата, за аргументиране 

на дейности на човека въз основа на научни факти, познаване на основните характеристики на научното търсене и 

осъзнаване на връзката: развитие на науката – практика – ограничения и рискове; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 

 

 

Теми  Компетентности като очаквани резултати по теми Нови понятия  

МОДУЛ 3. БИОСФЕРА - СТРУКТУРА И ПРОЦЕСИ 

 
1.Популацията − 

основна форма на 

съществуване на вида  
1.1. Структурно- 

функционална 

организация на 

популацията 
 

 

 

 

Разпознава по съществени признаци видове популации, структура на 

популацията и илюстрира с примери. 

Представя (чрез текст и/или схема) структура на популацията 

(демографска структура, пространствена структура, етологична 

структура, генетична структура) и видове популации (географска, 

екологична, локална). Свързва полиморфизма в популациите с 

механизми, осигуряващи панмиксията. Сравнява по избран признак 

видове популации и видове структура на популации. 

Прогнозира промени в структурата на популацията в резултат от 

антропогенни въздействия. 

Участва в дискусии, дебати, разработване на проекти за структура на 

популацията и видове популации. 

полиморфизъм 

панмиксия 

ендемит 

реликт 

 

1.2.Динамика и свойства 

на популацията 
Разпознава по съществени признаци свойства на популацията и 

илюстрира с примери. 

Описва и представя (чрез текст, модел, схема) свойства на популацията, 

популационна хомеостаза. 

Интерпретира зависимостта «промяна в средата − промяна в динамиката 

и свойствата на популацията» и подкрепя с примери. резултат на 

човешка дейност и влияние на екологични фактори. 

Численост 

плътност 

репродуктивен потенциал 

лимитиращ фактор 

капацитет на средата 

 

2.3. Биосфера − единство 

на организми и среда 
Описва и представя (чрез текст, схема) състав, структура и граници на 

биосферата. 

Проследява (в текст или схема) биогеохимичен кръговрат на вещества и 

поток на енергия и обосновава значението им за поддържане на 

биосферната хомеостаза. 

Оценява по определени параметри състоянието на биосферата и 

биоми 

биогеохимичен кръговрат 

биосферна хомеостаза 

 



обосновава връзката между промени в параметрите на биосферата. 

Дискутира трансформация на замърсители в биосферата и влиянието им 

върху здравето на човека и илюстрира с примери. 

Аргументира необходимостта от въвеждане на нови технологии за 

опазване на природната среда и илюстрира с примери. 

Анализира информация (от текст, схема, таблица, графика) и я обобщава 

по зададен алгоритъм. 

Проучва и анализира различни източници на информация за решаване 

на поставени задачи и проблеми. 

Участва в дискусии, дебати, разработване на проекти за приложението 

на знанията за биосферата и отражението им в икономически аспект. 

Устойчиво развитие − 

стратегия за запазване 

живота на планетата 

Дефинира и групира видове природни ресурси въз основа на определен 

признак. 

Описва и оценява използването на нови технологии за повишаване на 

растителната и животинската продуктивност. 

Резюмира същността и целите на концепцията за устойчиво развитие. 

Изброява и описва основни принципи и правила за опазване на околната 

среда, биологичното разнообразие и задължителни ограничения при 

използване на замърсители и тяхното въздействие върху средата. 

Обосновава комплексния характер на дейностите по запазване и 

възстановяване на природните ресурси, и илюстрира с примери. 

Обосновава биологичното разнообразие като условие за устойчивост на 

популациите, съобществата, екосистемите и биосферата като цяло. 

Аргументира необходимостта от въвеждане на нови технологии за 

опазване на околната среда и подкрепя дейности за решаване на 

конкретни екологични ситуации. 

природни ресурси 

възобновими ресурси 

 консервационна биология 

 

4. Методи за изследване 

и опазване на 

биосферата 

Описва различни методи за изследване състава, структурата и 

функционирането на биосферата и значението им за науката и 

практиката. 

Представя (чрез текст, таблици, схеми, графики и др.) и интерпретира 

резултати от наблюдения и експерименти, свързани с биосферата. 

Обосновава предимствата и недостатъците от използването на 

мониторинг 

биоиндикатори 

компостиране 

рециклиране 

биогориво 

зелена енергия 

 



възобновяемите ресурси (слънчева енергия, енергия на вятъра, 

биогориво). 

Аргументира избор на метод за изследване на биосферата при дадени 

цел и ориентири. 

Оценява значението на мониторинга за оценка на състоянието на 

компонентите на биосферата. 

Проучва различни източници на информация и изработва презентации, 

проекти и др. за приложението на знанията за методите за изучаване на 

биосферата. 

МОДУЛ 4. ЕВОЛЮЦИЯ НА БИОЛОГИЧНИТЕ СИСТЕМИ 

 

 

1. Произход на живата 

материя - хипотези и 

доказателства 

1.1. Живите системи - 

специфична форма на 

организация на 

материята 

Дефинира живата материя като структурно равнище на организация на 

материята и описва същността й като отворена, цялостна и подредена 

система. 

Изброява и описва същността на основни характеристики на живата 

материя и интерпретира взаимоотношения между равнища на 

организация на живото на структурна и/или функционална основа и 

илюстрира с примери. 

Групира и сравнява идеи за описание на живото и илюстрира с примери. 

Определя общо и различно между жива и нежива материя и представя 

аргументи за живото като специфична форма на движение и 

съществуване на материята. 

Аргументира единството „част – цяло” за йерархичната организация на 

живото и илюстрира с примери. 

жива материя  

1.2. Хипотези за 

произхода на живата 

материя 

Изброява и описва хипотези за произхода на живото и привежда 

аргументи „за” и „против”. 

Групира и сравнява хипотези за произхода на живото и описва 

същността им. 

Проследява етапите на земния произход на живото в необходимата 

последователност и описва същността им. 

Използва експериментални доказателства като основен аргумент за 

определяне обективността на всяка от хипотезите. 

принцип на актуализма 

протобионти (протоклетки) 
 



Привежда научни доказателства в полза на идеята за абиогенния произход на 

живото. 

 

 
Еволюция на формите и 

начините за 

съществуване на 

клетката 

2.1. Поява и еволюция 

на прокариотните и 

еукариотните клетки 

 

 

Изброява и описва същността на хипотези за възникване и еволюция на 

клетката (ендосимбионтна хипотеза, хипотеза на вгъването) 

Представя (чрез схема, символ, модел) или съставя описание на 

структурната организация на хипотетична праклетка. 

Анализира и представя схематично същността на възможни механизми 

на възникване на метаболитни вериги, довели до появата на 

праклетката. 

Проследява в хронологичен ред и описва същността на уникални 

еволюционни събития в еволюцията на прокариотните и еукариотните 

клетки и представя доказателства от днес съществуващи организми. 

Аргументира единството „причина – следствие” в еволюционните 

промени в клетката и илюстрира с примери. 

праклетка 

монофилетична хипотеза 
 

2.2. Еволюция на 

процесите за енергийно 

осигуряване на клетката 

Представя (чрез схема, символ, модел) и съставя описание на същността 

на гликолизата като основен метаболитен път при всички клетки. 

Сравнява процесите хемосинтеза и фотосинтеза и обосновава ролята им 

за съществуването на живота на планетата. 

Изброява и описва същността на уникални еволюционни събития в 

еволюцията на процесите, осигуряващи енергия за клетката, и 

илюстрира с примери. 

Аргументира единството „причина – следствие” на процесите за 

осигуряване на енергия на клетката в еволюционен план и илюстрира с 

примери. 

Интерпретира принципа на заредената мембрана като универсален 

механизъм за генериране на АТФ в клетката. 

Дискутира проблеми, свързани с еволюция на формите и начините за 

енергийно осигуряване и съществуване на живите системи. 

принцип на заредената 

мембрана 

хетеротрофни анаероби 

хемоавтотрофи 

фотоавтотрофи 

хетеротрофни аероби 

 

2.3. Еволюция на 

наследствения апарат 
Изброява в еволюционен ред промени на генетични структури в 

клетката и описва същността им. последователност и описва същността 

им. 

Използва експериментални доказателства като основен аргумент за 

определяне обективността на всяка от хипотезите. 

палиндром 

уникални гени 
 



Привежда научни доказателства в полза на идеята за абиогенния произход на 

живото. 

3. Произход и еволюция 

на многоклетъчните 

организми 

3.1. Преход към 

многоклетъчност и 

еволюция на 

многоклетъчните 

организми 

Изобразява и описва същността на хипотези за произхода и еволюция на 

многоклетъчните организми. 

Сравнява и групира тъкани в многоклетъчния организъм въз основа на 

избран признак (локализация, структура, функция). 

Използва основни еволюционни принципи за интерпретация на 

произхода и еволюцията на тъканите в многоклетъчната организация. 

Обосновава необходимостта от възникване на тъкани в многоклетъчния 

организъм и илюстрира с примери от днес живеещи организми. 

Анализира информация (от текст, схема, таблица, графика) и съставя 

резюме за произхода и еволюцията на многоклетъчната организация. 

Привежда доказателства в подкрепа на обективността на хипотезите за 

произхода и еволюцията на многоклетъчните организми. 

колониални хипотези 

гастрея 

плакула 

фагоцитела 

синцитиални хипотези 

 

3.2. Теории за 

биологичната еволюция 
Изброява и описва основни етапи в развитието на еволюционната идея. 

Описва същността на еволюционни хипотези и теории, като привежда 

аргументи „за” и „против”. 

Сравнява водещи теории за биологичната еволюция по избрани 

критерии и обобщава еволюционни тенденции. 

Описва и сравнява модели на видообразуване (алопатрично, 

симпатрично); типове макроеволюция (конвергентна, дивергентна, 

паралелна); видове отбор (стабилизиращ движещ дизруптивен) и 

илюстрира с примери. 

Установява причинно-следствени връзки между еволюционни фактори 

и закономерности на еволюционния процес. 

Интерпретира популацията и вида като основни единици на макро- и 

микроеволюцията. 

Обосновава и подкрепя с примери единството на микро- и 

макроеволюционни процеси. 

еволюционни фактори 

биологична концепция за 

вида 

критерии за вида 

генофонд 

алелна честота 

закон на Харди-Вайнберг 

градуализъм 

скокообразно развитие 

коеволюция 

алопатрично и симпатрично 

видообразуване 

 

3.3. Биологична и 

социална еволюция на 

човека 

Изброява групи доказателства за родствени връзки на човека с другите 

примати и илюстрира с примери. 

Проследява в исторически аспект развитието на идеите за произхода и 

еволюцията на човека. 

човешка популация 

метисация 
 



Проследява (в текст, схема, таблица) етапи от еволюционната история 

на човека и развитието на идеята за човешките популации (раси) от 

историческа гледна точка в зависимост от избрани критерии. 

Доказва (по избрани признаци) мястото на вида Homo sapiens в 

таксономичната йерархия на царство Животни. 

Интерпретира биологични и социални фактори като движещи сили за 

еволюцията на човека. 

Прогнозира бъдещата еволюция на човека като аргументира влиянието 

на различни фактори (метисация, глобализация, развитие на науката, 

промени в абиотичните фактори, възникващи в резултат от човешката 

дейност). 

4. Многообразие на 

еволюционно 

утвърдените форми на 

живот 

4.1. Геологична история 

на организмовия свят 

4.2. Класификационни 

системи 

Изброява уникални еволюционни събития в организмовия свят и илюстрира с 

примери. 

Проследява (в текст, схема, таблица) еволюционни събития, 

характерни за дадена ера и илюстрира с примери. 
Анализира информация (от текст, схема, таблица, графика) и съставя резюме 

по алгоритъм: „причина – следствие – доказателства“ за събития през 

различни ери. 

Оценява ролята на биологичната еволюция за биоразнообразието на 

планетата Земя. 

Изброява в йерархичен ред и дефинира основни таксономични 

категории. 

Проследява в хронологичен ред развитието на идеята за групиране 

наорганизмите. 

Привежда доказателства за предимствата на бинарната номенклатура 

за класификацията на организмите. 

Анализира информация (от текст, схема, таблица, графика) и съставя 

резюме за родствени връзки между групи организми. 

геологични ери 

 

 

 
бинарна номенклатура 

филогенетично дърво 
кладограма 

домейн 

 

 

 

 



СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

 
 

Оценяването на знанията и уменията на учениците е в съответствие с предвидените в програмата очаквани резултати и дейности. 

Ученикът трябва предварително да е информиран за критериите и системата за оценяване на постиженията му. 

Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка 

Текущи оценки от устни, писмени и практически изпитвания 40% 

Оценки от контролни работи 30% 

Оценки от други дейности (домашни работи, лабораторни упражнения, семинари, работа по проекти и 

др.) 

30% 

 

Брой часове за изучаване  в XII клас  58 часа 

 

Препоръчително разпределение на часовете: 

За нови знания до 26 часа ~ 44% 

За преговор и обобщение до 2 часа ~ 4% 

За практически дейности (лабораторни упражнения, 

практикуми, дискусии, семинари, учебни екскурзии, 

работа по проекти и др.) 

не по-малко от 27 часа ~ 46% 

За контрол и оценка до 3 часа ~ 6% 

 

 

 

 



ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ 

 ключови компетентности по природни науки − използване на знания за структурата и процесите в многоклетъчния организъм 

и биосферата за обосноваване на връзки и взаимоотношения в природата и прогнозиране на възможни техни приложения в 

практиката, за аргументиране на дейности на човека въз основа на научни факти, познаване на основните характеристики на 

научното търсене и осъзнаване на връзката: развитие на науката – практика – ограничения и рискове;  

 умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт - използване на здравни познания за 

превенция на генетични увреждания и заболявания, взимане на решения, свързани с личното и общественото здраве, 

оценяване на рисковете за здравето в конкретна ситуация; подкрепяне на дейности, насочени към опазване на личното здраве 

и на околната среда; осмисляне на взаимоотношенията човек – среда и минимизиране на действието на антропогенните 

фактори, водещи до промени в състоянието на популации, биоценози, екосистеми, биосфера;  

 математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите – познаване и 

осмисляне на основни понятия и закономерности; записване с химични формули и образуване на наименования на 

неорганични и органични вещества; съставяне и разчитане на таблици, схеми, графики, диаграми и представяне на 

закономерности в графичен вид; наблюдаване, сравняване, разпознаване, разграничаване, моделиране, прогнозиране, 

групиране, класифициране на организмите; планиране и извършване на биологични експерименти за изследване при 

спазване на правила за безопасна работа;  

 умения за учене – усвояване на правила, подпомагащи познавателния процес; самонаблюдаване и упражняване на 

самоконтрол  при изпълняване на дидактически задачи; самостоятелно проучване и анализиране на информация от различни 

източници; установяване на причинно-следствени връзки; обсъждане на съвместна дейност при работа в групи и 

аргументиране на мнение; планиране на изследователска дейност и конструиране на апаратури за извършване на 

експерименти и др. самостоятелно проучване на информация от различни източници, дискутиране на проблеми, проявяване 

на критично мислене, работа в екип, планиране на дейности, изразяване на мнение и формулиране на решения; 

 компетентности в областта на българския език – развиване на техниката на четене и писмената  култура  на  учениците;  

обогатяване на езиковата им култура чрез използване на специфичната биологична терминология; развиване на умения за 

работа с различни видове текст (научен, научнопопулярен) и различаването им, за извличане на съществена информация от 

учебника, научнопопулярна литература и други източници, за работа с речник на чуждите думи в българския  език  и  



терминологичен речник; създаване на текст в устна или писмена форма – описание, съобщение, есе, доклад, разширен план, 

протокол с резултати    и изводи от експериментална дейност и др. при спазване на правоговорните и правописните правила; 

усъвършенстване на  уменията за диалогично общуване при обсъждане на съвместна дейност, изразяване на мнение, и др. 

 дигитална компетентност – търсене, извличане, обработване и представяне на информацията; изготвяне на презентация по 

конкретна тема; използване и създаване на компютърни модели,  анимации  и  симулации на химични реакции; използване 

на мултимедия за представяне на резултати от изпълнението на конкретна изследователска задача и др. 

 умения за общуване на чужди езици – извличане на информация за вещества и процеси от различни източници на изучаван 

от учениците чужд език. Ползване литература на чужди езици и материали от Интернет по проблематика, свързана с 

изучаваното учебно съдържание 

 инициативност и предприемчивост – организиране и управление на познавателна дейност, планиране на експериментална и 

проектна дейност;  

 социални и граждански компетентности – общуване и партньорски взаимоотношения при работа в екип за разработване  на 

проекти, представяне на продукти от дейности пред аудитория, аргументиране на мнение във връзка с проблемите на 

опазване на околната среда, на собственото здраве и здравето на околните; проявяване на толерантно отношение и приемане 

на различни гледни точки при дискусии, критично и съзидателно мислене при вземане на решения. 

 културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество – изработване на модели, макети и постери; проучване и 

представяне по подходящ начин на развитието на биологичната наука, постижения на известни учени и някои  по-важни  

технологични процеси; изготвяне на есе по конкретна тема и изразяване на позиции по различни проблеми; представяне на 

самостоятелни проучвания и проекти. 

 

За постигането на ключовите компетентности е необходимо да се осъществяват и интензивни междупредметни връзки с 

другите учебни предмети: 

 Български език и литература – създаване на текст в устна или писмена форма при представяне на информация, изводи от 

експерименти, представяне и аргументиране на мнение; 

 Математика – извършване на математически изчисления; процент, работа с таблици, графики,  диаграми;  построяване  на  

графики на линейни и на квадратни функции и използването им за изводи и заключения; 

 Информационни технологии – търсене на материали по зададена тема на български и на чужд език в  интернет;  използване 



на  уеб базиран електронен речник за превод на текст; дейности при разработване на проект; избор на необходимите 

технологични средства за реализация на проект и участие в екипно му представяне с използването им по подходящ начин; 

разработване и представяне на презентация при спазване на правила; комбиниране на повече от една технологии при 

разработване на убедителна презентация; интерпретиране на данни от таблици, графики и диаграми; 

 География и икономика – природни ресурси; алтернативни източници на енергия, суровинно-енергиен и екологичен 

проблем; глобално затопляне; характеризиране на отраслите металургия (черна и цветна металургия), машиностроене и 

химическата промишленост (производство на органични и неорганични продукти);  

 Химия и опазване на околната среда -  прилагане на химични знания при изучаване биосферата, при  характеризиране на 

различни жизнени среди и жизнени процеси и свойства, 

 Етика и право – осъзнаване връзката между генетичен експеримент и етични норми, при групова работа. Прилагане  знания 

за етични норми като база за оценка на социални и личностни проблеми 

Физика и астрономия – използване на физични величини и понятия;  

 История и  цивилизация: Прилагат знания за развитието на обществото при изясняване на научни открития 

 Изобразително изкуство – за избор и използване на различни материали при моделиране на обекти и процеси и при 

изработване на модели, макети, постери. 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

 С цел подобряване на ефективността на учебния процес се търсят промени и иновативни елементи в методиката на 

преподаване, както и начини за повишаване на мотивацията на учащите. 

 В сравнение с традиционните форми - обяснение, беседа, лекция, диалог, наблюдение, анализ, синтез, упражнение, 

демонстрация – реална или виртуална /явления, опити, събития, процеси и др/, иновативните форми и методи в процеса на 

обучение имат за цел да формират и развиват познавателните способности на учениците. Други методи, които използваме са 

работа по проекти, изработване на курсови работи, мозъчна атака, обмяна на опит, ролеви игри, изготвяне на презентации, 

работа в групи, възлагане на индивидуални задачи, участие в дискусии и разрешаване на проблеми. Иновативните подходи и 

методи превръщат ученика в активен участник в учебния процес и го поставят в центъра на образователното взаимодействие. 

Нашата работа е насочена към използването на различни интерактивни форми и методи в процеса на обучение, както и към 

разработването на методически модели за работа в учебния час. 

 Прилагането на ИКТ в учебния процес е съвременен подход за предоставяне на разнообразни елементи на учебната среда 

и по този начин за създаване на подходящи условия за реализиране на почти всички стилове на учене. 

Ние ще използваме всевъзможни аудиовизуални средства – мултимедия, интерактивна дъска, компютърни модели на реални 

обекти, интернет-базирани ИКТ системи, подходящ софтуер за предоставяне на учебни материали, изработени според 

съвременните педагогически теории. Учениците ще работят в групи, за да завършат задачите си колективно за да постигнат 

учебната цел. Ролята на учителя се променя и от източник на информация става помощник при обучението. 

 Кооперативни методи на обучение са еднакво ефикасни за всички степени на способност и за всички етнически групи; 

увеличава самочувствието и самооценката; създават се положителни връзки, приятелства, взаимодействия, което спомага за 

преодоляване на етнически, физически и ментални бариери; подобряват образователните успехи на учащите; повишава се 

нивото на разсъжденията; генериране на нови идеи и нови решения; осъществява се по-голям трансфер на знания. Дефинирани 

са пет основни елемента за успешното включване на този подход: положителна взаимозависимост, взаимодействие лице в лице, 

индивидуална отговорност, социални умения и лични и познавателни умения. 
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