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Как да развием критичното мислене 

у децата?

 Индивидуално мислене –

всеки формулира своя 

идея и оценка.

 Информацията е 

отправна точка, а знанието

– мотивация за избор.

 Започваме с “атака” от 

въпроси за разбиране на 

проблема за решение.

 Мисълта е подплътена с 

разумна и убедителна

аргументация.



СТРАТЕГИИ  -РАЗДРОБЯВАНЕ НА ВЪПРОС

Един въпрос много отговори

УЧЕНИЦИТЕ РАЗСЪЖДАВАТ ВЪРХУ ВЪПРОСИ С

МНОГО ОТГОВОРИ

*ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ



Мислещи шапки-

Идеята на Едуард де Боно

 Идеята на метода се състои в 
разграничаване на различни типове мислене. 
Това довежда до съсредоточаване в един 
тип, след което в друг и т.н. Тук ще 
разгледаме шапките от “цветна” гледна 
точка.

 Спрямо цветовете на шапките се 
запознаваме  с различните начини на 
мислене. Когато сменим една шапка с друга, 
ние виртуално променяме и модела си на 
мислене.



ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

 Поставена задача(историческо събитие): Покръстване на българите –княз Борис I
(представяне на факти)

 Сложете бялата шапка и ми кажете цялата информация, която имаме по 
въпроса до момента 

 Сложете черната шапка и ми кажете какви ще бъдат трудностите при 
усвояването на този материал?

 Сега сложете червената шапка и ми кажете как се чувствате сега....

 Сложете зелената шапка и ми предложете 3 начина да упражним това, което
научихме...

 Сложете синята шапка и ми кажете как протече процеса до момента в 1 
минута(представяне на цялостната картина)
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Креативност

 • Запознаване с различното: Непознати усещания и преживявания разширяват
кръгозора и развиват мисловните способности , източник на нови идеи, а и подготвя
децата за реалния свят.

 Задача, която изисква от учениците да мислят самостоятелно и да открият решение 
на поставения проблем

 Спонтанни хрумвания за решаване на проблем: Окуражавайте учениците да вземат
решения. 

 Няма нищо страшно в грешките: Грешките са неизменна част от ученето и няма
нищо срамно в тях. Не отхвърляйте рязко грешните отговори, а се опитайте да 
подходите с разбиране – разберете защо ученикът мисли по този начин, открийте
къде се е отклонил в разсъжденията си или какви са слабостите на аргумента му.

 Отделете внимание и на изкуството



Предизвикай себе си-Нестандартни

задачи за развитие на креативност

 Задача:  Намиране на  фалшива  монета с едно  теглене.

 Имаме осем буркана, пълни с монети  .Всички монети тежат по 10 г 

освен един буркан, в които монетите са  само  9 г. Разполага ме с 

електронна везна, която показва теглото. Как с едно теглене да 

определим буркана  с леките монети?





Умението да убеждаваш -

Убедителността е едно от най-важните

умения, които всеки може и трябва да 

научи, тъй като това качество ще ви бъде

полезно в безброй ситуации.



Интервю за работа

Професия журналист

 Учениците от,, 8а‘‘ клас представят умението да убеждаваш 





ГЪВКАВОСТ- ГОТОВНОСТ ДА ПРОМЕНИШ УМА 

СИ И ДА ПРАВИШ ПРОМЕНИ КЪМ ПО-ДОБРO



Това което наричаме гъвкав ум е цялата съвкупност от всички

онези невероятни мисловни процеси, които ви дават

способността да разсъждавате бързо и да правите изводи.



КАЗУС –ПРЕДСТАВЯНЕ НА  

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦИЯ 

 Представяне на мисловна карта:

Ели Мишева Йордан Трифонов



АКТУАЛИЗИРАНЕ  НА ЗНАНИЯ И 

УМЕНИЯ-Пирамидата на Маслоу



РАЗВИВАНЕ НА ДОБРОДЕТЕЛИ

Уважение

 Уважението е част от твоето поведение ,когато …….

 се отнасяш към другите по начин , по които искаш те да се отнасят към 

теб;

 Цениш нуждите на другите хора от личното им време и пространство

 Очакваш уважение към своето тяло и своите права 



ОТГОВОРНОСТ-да бъдеш отговорен ,означава 
другите да могат да разчитат на теб

 Отговорността е част от твоето поведение, когато…..

 Реагираш умело и компетентно, като правиш нещата по най-добрия 

начин, на който си способен

 Готов си да приемеш признание или корекция

 Допускаш грешки, без да се оправдаваш;

 Поемаш нови отговорности, когато си готов за тях;


