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Анотация. В изследването се анализират избрани кооперативни игри на столове въз основа на идеи, оформящи концепции за съвместна работа и активно взаимодействие в процеса на обучение. В основната дидактическа
парадигма в работата са представени ключови елементи, способстващи за разгръщане на тезата за връзка между
съвместните стратегии на поведение при кооперативни игри на столове, особеностите на груповата активност в
хода на игровия процес и ефективността от съвместната работа в динамична игрова среда. Взаимната позитивна
зависимост между играещите, директната интерактивност, както и спецификата на организиране на групови игрови
дейности оформят динамичния профил на кооперативните игри на столове, които дължат своята популярност и на
обстоятелството, че интерактивността в игра може да се осъществи и без оценка на резултатите. В случай, че играещите пожелаят тази оценка, то тя следва да измерва творческите им способности и да е свързана с признаването
от страна на съиграчите, а не от централизираната фигура на учителя. По този начин ще се оптимизира регулацията
на взаимоотношенията и постъпките в игровата общност, а рефлексивният контрол върху поведение, насочено към
практиката, ще се осъществи без външни рестрикции.
Ключови думи: кооперативни игри на столове, съвместна стратегия на поведение, специфична групова активност, взаимодействие, регулиране на взаимоотношения, обучение чрез игри, рефлексивен контрол върху поведението.
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Abstract. The study analyzes selected cooperative games with chairs based on ideas that form concepts for collaboration and active interaction in the learning process. The main didactic paradigm in the work presents key elements that help
to develop the thesis of the relationship between joint behavioral strategies in cooperative chair games, the peculiarities of
group activity in the course of the game process and the effectiveness of working together in a dynamic game environment.
The mutual positive dependence between the players, the direct interactivity, as well as the specifics of organizing group
game activities form the dynamic profile of the cooperative games on chairs, which are due to their popularity and the fact
that interactivity in a game can be done without evaluating the results. In case the players demand this assessment, it should
measure their creative abilities and be acknowledged by the teammates rather than by the centralized figure of the teacher.
In this way, the regulation of relationships and actions in the gaming community will be optimized, and the reflexive control
over practice-oriented behavior will be carried out without external restrictions.
Keywords: cooperative games with chairs, cooperative strategic behavior, specific group activity, interaction, regulation
of relationships, learning through games, reflexive control over behavior.
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Аннотация. В исследовании анализируются избранные интерактивные игры со стульями, основанные на идеях,
формирующих концепции совместной работы и активного взаимодействия в процессе обучения. В основной дидактической парадигме работы представлены ключевые элементы, помогающие развить тезис о взаимосвязи совместных поведенческих стратегий в интерактивных играх со стульями, особенностях групповой деятельности в ходе
игрового процесса и эффективности совместной работы в динамической игровой среде. Взаимная положительная
зависимость между игроками, непосредственная интерактивность, а также специфика организации групповой игровой деятельности формируют динамический профиль интерактивных игр со стульями, что обусловлено их популярностью и тем, что интерактивность в игре может осуществляться без оценки результатов. Если игроки хотят
получить такую оценку, то она должна измерять их творческие способности и быть связана с признанием товарищей по команде, а не централизованной фигурой учителя. Таким образом, регулирование отношений и действий в
игровом сообществе будет оптимизировано, а рефлексивный контроль над практико-ориентированным поведением
будет осуществляться без внешних ограничений.
Ключевые слова: интерактивные игры со стульями, совместная стратегия поведения, специфическая групповая
деятельность, взаимодействие, регуляция отношений, обучение через игры, рефлексивный контроль над поведением.
ВЪВЕДЕНИЕ:
Идеята за игри на столове и тяхната роля в груповата
работа възниква закономерно в процеса на осъзнаване на
игрите като естествен спътник на ученето. Педагогиката
на играта разглежда необходимостта от игрови обединения за спонтанна групова активност, които представляват „естествен механизъм за предаване на игрова култура” [1, с. 19].
Включването в игрови общности е възможно при
подходящи условия за игра, като за настоящата работа са важни две от основните функции на динамичната
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обкръжаваща среда – ориентировъчната и информативната функции.
Позиционирането на човек в пространството, като
се използва стол, допринася по принцип за създаване на
определено чувство на сигурност, както и на комфорт.
Столът може да е мястото за почивка, за отмора,
същевременно за много хора функцията му се изчерпва
предимно в това, чрез него да се използва масата, т.е. те
се ограничават само с неговата помощна функция.
Столът в образователните институции за учащия
е неговото място, докато този на обучаващия е лично
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място, което може да символизира и дистанция. Тази
дистанция се губи, когато в игра всички столове се използват от всеки играещ.
От първостепенно значение при игрите на столове
е възможността столовете да заместват предмети, които липсват – така столовете престават да бъдат част от
интериора на помещението, те изпълняват определена
роля, която е подчинена на правилата на играта; те са
необходими игрови елементи, способстващи за разгръщането на играта.
Изследователи на игрите се фокусират най-вече
върху предимствата им, върху това, какво предлага на
учащите една игра, когато става дума за учебна среда.
Много от експертите в тази област са обединени от сходни идеи:
- игрите предлагат многостранна педагогическа среда и потенциално мощна учебна среда [6, с.1; 9, с. 49];
- игрите осигуряват социална и неформална среда [6,
с. 16; 8, с. 19];
игрите насърчават появата на учебни общности [6,
с.12];
- игрите осигуряват практика, съобразена с намеренията и потребностите на учащите [9, с. 22; 10, с.4; 11,
с. 83];
- в игрите се обсъждат различни стратегии и решения
[11, с.84];
- признанието при успешна игра води до трансформиране на знанията в социален капитал [7, с. 179];
- игрите осигуряват основа за сътрудничество [10,
с.33; 6, с. 12].
Не всички игри на столове изискват използване на
стратегии за сътрудничество – това е отличителен признак на кооперативните игри, за които е характерно:
- ангажираност спрямо групата [6, с. 15];
- споделяне;
- свързване; заедност;
- интеракция [6, с. 15];
- координиране на действията в пространството/ синхронна дейност [11, с. 83];
- създаване на групов комфорт/ обща удовлетвореност;
- раждане на нови идеи;
- промяна на динамиката на средата;
- кооперативна рефлексия – проявява се в комуникация и кооперация, при които се постига разбиране за
междуличностните взаимоотношения [20-22];
- рефлексия над/ за действие: след протичане на цялостния процес [23, с. 77; 24, с.13].
МЕТОДОЛОГИЯ:
Настоящото изложение се ограничава с представяне
и анализ на някои кооперативни игри на столове, при
които гореописаните характеристики са разгърнати в
своята цялостност, като за базисни елементи са избрани
съвместната стратегия на поведение и специфичната
групова активност на играещите/учещите.
При кооперативните игри на столове съвместната
стратегия на поведение е един от водещите фактори за
победа, съответно за загуба на двамата партньори, на
малката група или на по-голямото игрово обединение.
„Следването на стратегия е свързано с придобиването на
интуиция, която може да се изгради с придобиването на
поведенчески умения” [18, с. 311].
Както победата, така и загубата в играта водят до
промени в поведението, които „са индикатор за това,
какво се случва в съзнанието на учащия” [2, с. 4].
„Основа и механизъм за изработването на поведенчески (практически) програми за регулиране […]” е
праксиологическата рефлексия [19, с. 101] с нейни конкретни модуси: „като регулация на взаимоотношенията
и постъпките и като рефлексивен контрол върху практически ориентираното поведение” [19, с. 102].
Въз основа на представените в таблица 1 кооперативни игри на столове, съвместни стратегии на поведение,
както и особености на групова активност по време на
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игра на столове, в настоящата работа се оформя основна
дидактическа парадигма:
Таблица 1
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- обучение чрез игра [10, с. 26; 4, с. 4];
- съвместна работа в изменяща се среда;
- динамичен диалог: игровата общност позволява да
се запази компетентността чрез динамичен диалог, който води и до увеличаване нивото на компетентност на
отделния участник;
- висока степен на взаимосвързаност: мисли се заедно; степента на взаимосвързаност влияе върху специфичната групова активност
- разнообразни връзки: ефект от обучение в мрежа [2,
с. 4];
- целта, към която се стремят играещите, е факторът,
който мобилизира играещата група и който определя отношенията в образувалата се мрежа;
- комуникационна мрежа в обучението [3, с. 5-6; 5, с.
5]: тази идея намира реализация и при игрите на столове;
- обучение чрез действие и взаимодействие [6, с. 14];
- интеракцията може да се осъществи и без оценка на
резултатите;
- оценка на резултатите: а) ако има такава оценка,
тя измерва творческия потенциал на играещите; б) мултимодално оценяване: информацията се предоставя
мултимодално, ето защо оценяването също трябва да е
такова; в) оценяването е функция на свързаната мрежа, а
не на централизирания елемент (учителя), признаването
от страна на другите участници в играта е много мощен
стимул, който може да бъде по-силен от одобрението на
учителя [7, с. 179];
- висока степен на удовлетвореност от комуникацията на всички участници в мрежата: предаването на информация (комуникация) е без монопол, без рестрикциите на централизирана фигура (учител);
- взаимнопресичащи се интереси на играещите: връзката е изгодна за всички членове на групата, тя е необходима, за да победи групата в играта;
- наличие на общ динамичен проблем;
- учене един от друг: другите имат свой натрупан
опит, от който ние трупаме наш опит; споделяне на общ
опит [6, с. 10];
- учителят е визуално динамичен, тъй като играещите
са визуални учащи [6, с. 11].
Дидактическата парадигма налага при избора на игри
обучаващият да се съобрази с:
- целта на играта: „Какво искам да постигна чрез
тази игра? Дали целта ми, освен стимулиране на способността за коопериране, е и динамика на групата, разнообразие на движенията, работа върху способността за
концентрация или работа върху способността за възприемане?”
- участниците: възраст, опит (игрови), доколко се
познават отделните играчи;
- пространството: вътрешно помещение или ще се
играе отвън; възможни ли са игри на пода;
- времето: продължителност , в коя част от денонощието ще се играе, през кой сезон;
- ръководителя на играта: интереси, опит;
- материалите: С какво разполагаме? Какво още е
нужно?
- мястото на играта в цялостния процес на обучение; правилната игра в правилния момент предполага
отговор на въпроси като: Какво е настроението на групата в дадения момент? Дали способността за концентрация на участниците в конкретния времеви момент ще
съответства на спецификата на избраната игра, на нейната динамика и степен на сложност?
- формулата, която гласи: да се подготвят 50 процента повече игри, отколкото реално ще могат да бъдат
изиграни;
- възникването на т. нар. дъга на напрежение: при
планирането следва да се акцентува върху поредица от
динамични и статични игри с/без елементи на движение,
които се редуват, като постепенно се усложняват, при
което дъгата на напрежението има начало, кулминация и край;
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- начина на обяснение на хода и правилата на играта;
- начина на протичане на играта: нито една игра не
бива да се играе дотогава, докато всички участници загубят интерес и желание, напротив: играта се играе дотогава, докато участниците показват видимо желание
да я играят; краят на една добра игра би следвало да
предизвиква чувство на удовлетвореност, групов комфорт и желание за игра в един бъдещ момент;
- начина на разпределение на групите или на партньорите;
- сигурността на участниците по време на игра: игрите на столове изискват подът да не е хлъзгав, участниците да са обути с обувки с грайфери, дрехите да са
прилепнали по тялото, за да се избегне неволно закачане
по ръбовете на столовете, което да доведе до падане и
евентуална травма, столовете да са внимателно подбрани с оглед на материала, тежестта и големината им.
ИЗВОДИ:
Добрите игри според Джеймс Пол Ги позволяват на
играещите да работят в рамките, но в края на своята компетентност [14, с. 2], за което способства динамичния
диалог по време на сътрудничеството в игровата общност. Взаимнопресичащи се интереси, висока степен на
взаимосвързаност, учене от общия опит – кооперативните игри на столове, както и всички видове кооперативни игри, предлагат динамична палитра за обучение чрез
действие и взаимодействие, която влияе както на ефективността от съвместната работа в променяща се среда,
така и на качеството на отношенията между играещите
вследствие на предаване на информация без ограниченията, налагани отвън. А рефлексията над действията
след протичане на цялостния игрови процес е необходима за оценка на ефективността на избраните стратегии
на поведение.
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