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УВОД

Една от компетенциите, които учениците на XXI век е 
необходимо да притежават е умението за комуникация, 
за общуване. Буквалното значение на термина интерак-
ция – взаимодействие, недвусмислено подсказва, колко 
необходимо е използването на интерактивните методи 
в обучението днес. Те дават свобода не само на учителя, 
но и на ученика – да изказва мнение, да дава предложе-
ния, да търси и намира решения. В XXI век тези умения 
са основополагащи за развитието и професионалното ре-
ализиране на всяка личност. А именно училището е тази 
институця, която не само дава знания, но и гради умения 
и развива личностни качества и способности у ученика, с 
помощта на интерактивните методи на обучение.

Съвременната образователна среда предлага на 
учениците различни начини на обучение. Поради тази 
причина учениците имат възможност да развият свои-
те скрити зложби, таланти и способности, да изявят 
себе си в подкрепяща и приятелска среда – ученическия 
клас, група за художествено-творческа дейност, каквато 
е вокалната група или групата по танци в училище.

Настоящият труд разглежда два аспекта на обуче-
нието в прогимназиален етап – използването на инте-
рактивните методи като начин на обучение и развитие 
на способностите на учениците чрез извънкласни фор-
ми на обучение и художествено-творческа дейност на 
училищно и извънучилищно ниво. Друга сфера с лич-
ностно значение е работата с деца със СОП (Специални 
образователни потребности). Мотив за изследване в 
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тази насока е пряката работа на изследователя с учени-
ци със специални образователни потребности (СОП) в 
училището, където е проведено изследването.

Художественото товрчество допринася за личностно-
то развитие на съвременния ученик, а интерактивните 
методи предлагат възможност за представяне на учеб-
ното съдържание по различен, забавен и достъпен за 
учениците начин, като ги провокира към активно вза-
имодействие.

Друга предпоставка за актуалност на разглежданата 
тематика е широкото използване на интерактивните 
методи в различните нива на обучение, в курсове или 
семинари, тренинги и още много други форми на квали-
фикация и преквалификация.

Основна цел на настоящия труд е практическото при-
ложение на някои интерактивни методи в обучението 
по музика, чрез които да се развият художествено-твор-
ческите способности на учениците от V-VI клас. Обект 
на изследване е процесът на обучение по музика в V-VI 
клас. Предмет на изследването са художествено-творче-
ските способности на учениците в обучението по музи-
ка в клас и извънкласна дейност.

За постигането на основната цел, са поставени след-
ните задачи:

1. установяване отношението на някои преподавате-
ли към използването на интерактивни методи в обуче-
нието;

2. установяване отношението на учениците към учас-
тието им в художественотворчески дейности;

3. мотивиране на учениците за художественотворче-
ска дейност чрез използване на различни традиционни 
и интерактивни методи (в рамките на учебните часове 
и извънкласната дейност, проведена от преподавателя 
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– вокална група);
4. определяне в каква степен интерактивните мето-

ди (даден интерактивен метод) влияят (влияе) върху 
развитието на художествено-творческата дейност на 
учениците и оттам на техните способности за художест-
вено творчество;

5. събиране и анализиране на данни за проявите на 
художествено-творческа дейност на учениците в извъ-
нучилищна среда след прилагането на интерактивни 
методи на обучение.

За целта на изследването във втора глава са изведе-
ни следните хипотези:

1. Ако се използват интерактивни методи в обучение-
то по музика, то се създават предпоставки за развитие на 
художествено-творчески способности у учениците.

2. Ако се използват интерактивни методи при обуче-
нието на ученици със СОП в час по музика, то се създа-
ват предпоставки за развитие на умения и навици, чрез 
които учениците със СОП могат с лекота да се включат 
в дейността на класа и в художествено-творчески дей-
ности.

Поставените задачи се реализират чрез следните 
методи: педагогически експеримент в три етапа – кон-
статиращ, обучаващ и заключителен, структурирано 
включено наблюдение, или т.нар. наблюдение „на те-
рен“, което дава възможност за пряко въздействие вър-
ху изследвания обект, дидактически тестове с ученици 
от V и VI клас. Наблюдението е проведено чрез серия от 
уроци, в които интерактивните методи са включени в 
урока като продължение на традиционните и в „съзву-
чие“ с тях.

Като допълнителен метод е проведено анкетно про-
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учване с учители и ученици, с цел установяване на от-
ношението към употребата на интерактивни методи в 
учебния процес и тяхното влияние върху способности-
те на учениците, както и отношението към художест-
вено-творческите дейности в училище и извънкласни 
дейности.

В настоящия труд са разгледани способностите, в 
частност художествено-творчески, изяснява се тяхната 
същност и специфично проявление. Разглежда се и въз-
можността за прилагане на интерактивни методи в обу-
чението на деца със СОП, тъй като тези деца днес са не-
разделна част от класа и обществото. Чрез приложените 
методи на изследване се дава възможност за активно 
влияние върху отделните способности, за проследява-
не на развитието на отделни художествено-творчески 
способности и начина им на проява в часа по музика и 
извънкласните дейности.
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ПЪРВА ГЛАВА  
ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ

Образованието не свършва със завършването на учи-
лището или университета, а се превръща в непрекъсна-
то – учене през целия живот. Само традиционните мето-
ди вече не са достатъчни за провеждане на качествено, 
интересно за учениците и развиващо обучение. Затова 
в обучението на деца, ученици, студенти и възрастни се 
въвеждат „нови“ интерактивни методи и техники, как-
то в съчетание с традиционните, така и използвани са-
мостоятелно. Те се разпространяват на всички нива на 
обучение, намират мястото си във всяка една методика, 
във всички специалности, включват се във всички обра-
зователни дейности.

Днес се говори за иновации в обучението, създават 
се и нововъведения в различни нива от образователна-
та система:

• международни програми за обмен както на сту-
денти, така и на ученици и преподаватели,

• дистанционно обучение,
• информационни и комуникационни технологии 

(ИКТ) в училищата и университетите,
• използват се интернет ресурси, виртуална учебна 

стая,
• въвежда се обучение от разстояние в електронна 

среда (ОРЕС).
Интерактивните методи на обучение дълго време се 

смятат за „иновативен“ начин на обучение. Днес обаче 
е известно, че те не са нито нови, нито непознати. Още 
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по времето на великите философи са съществували ме-
тоди като беседа например. Новото днес е това, че част 
от тези методи се използват по нов начин, някои препо-
даватели използват само части от методи, други пък съ-
четават два или повече интерактивни метода за целите 
на своята работа и според специфичните особености на 
класовете, с които работят и т.н. 

Учениците стават основната част от образователна-
та система, и по-точно – стават обект на промени в от-
ношението към тях, което несъмнено дава отражение 
и върху усвояването на учебното съдържание, както и 
върху учебната среда, която се променя не ежегодно, а 
ежечасно. В новата учебна среда и учителят поема нова 
роля – модератор, координатор, съветник на учениците, 
с които работи.

„На преден план излизат количествените и качест-
вените изменения в отношението към учениците, в 
приоритетите на учебното съдържание и технологи-
ите за неговото овладяване, във функционирането 
на учебната среда и новата роля на учителя в нея.“1

Всичко това налага изясняването на няколко понятия: 
• иновация; 
• методи на обучение;
• интеракция; 
• интерактивни методи на обучение.

1. Същност на иновацията и мястото ѝ в обучението
Буквално „иновация” означава „нововъведение”. 

Според А. Кръстева иновациите в образованието в Бъл-
гария са тясно свързани с развитието на страната ни, с 
качеството на обучението. Иновациите, значими за об-
1  Кръстева, А. Иновации в училищното образование. Теоретични и при-
ложни аспекти. Велико Търново, 2004, с.113
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разованието са свързани с потребностите на личността 
и способността за задоволяване на тези потребности от 
образованието.

Технологиите стават почти неразделна част от обу-
чението в училище, университета, в квалификационни 
курсове, в обучението на възрастните (андрагогика) и 
се превръщат във фактор за развитие на иновациите в 
съвременното общество. Създават се специални мулти-
медийни продукти, чрез които се улеснява обучението: 
мултимедийна презентация, използвана за онагледя-
ване на учебния материал, интерактивната бяла дъска, 
която може да замести почти напълно бялата (черната) 
дъска в училище. Реализира се дистанционно обучение 
или т.нар. ОРЕС не само в университетите, но и в учили-
щата. Използват се виртуални класни стаи, където учи-
телят има насочваща, консултираща функция.

Според А. Кръстева понятието „иновация“ може да се 
отнесе и към измененията на дейността, стила на ми-
слене и поведение на учащите се, а „не само към създа-
ване и разпространяване на новости“2.

Оттук може да се направи извода, че иновацията е 
промяна по отношение на гледната точка към образова-
нието, изменение на методите на обучение и въвеждане 
на нови методи и технологии в различни нива от обра-
зователната система.

2. Методът като начин на обучение
От гръцки ‚‘метод‘‘ означава ‚‘по пътя‘‘, ‚‘чрез пътя‘‘. Но 

този буквален превод, както посочва П. Радев, е довел 
изследователите до извода, че методът е процесът на 
движение. Това твърдение бива опровергано от И. Кант 
2  Кръстева, А. Иновации в училищното образование. Велико Търново, 
2004, с. 21
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и Г. Хегел, които правят друга интерпретация на терми-
на “метод”.

Според Г. Хегел методът представлява форма на са-
моразвитие, единство на вътрешна и външна форма, 
като насочва разсъжденията си към термина „форма”, 
което налага деформирането на метода като ‚‘начин на 
постигане на определена цел“.

Педагозите дискутират интерпретацията на поняти-
ето „метод на обучение“, понеже всеки автор го пречуп-
ва през своята гледна точка, спрямо своите разбирания 
за значението му. Това оставя въпросът за значението 
на понятието „метод на обучение“ открит.3

Н. Витанова дава следното определение на понятие-
то „метод на обучение“: „Методът на обучение е система 
от правила, инструкции и процедури, с помощта на коя-
то се осъществява взаимодействие между преподаване 
на съдържанието на обучението от страна на учителя и 
активизиране на познавателната и практическата дей-
ност на учениците с цел усвояване на това съдържание, 
насочено към постигане на целите на обучението и об-
разованието.“4

Авторката посочва още, че методът на обучение не 
е нещо реално, видимо, а е създадено от учителя и съ-
ществува в съзнанието му, като приема формата на 
„действия, процедури, правила, инструкции съобразно 
конкретната дидактическа ситуация“5

Г. Бижков и колектив дават определение за научния 
метод. Те го представят като способ за придобиване на 
определени теоретични и практически познания, но ос-
3 Витанова, Наталия. Основи на училищното обучение. Шумен, 2009, 
с.135-136
4 Витанова, Наталия. Основи на училищното обучение. Шумен, 2009, 
с.136-137
5 Витанова, Наталия. Основи на училищното обучение. Шумен, 2009, 
с.137
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вен това и като средство, с което се опознава, изучава и 
изменя обективната действителност. 6

Създават се различни класификации на методите 
на обучение. Всеки изгражда своята класификация по 
различен принцип и според различни характеристики 
на действащите методи на обучение. В тази връзка Ви-
танова посочва, че може да има 4 групи методи според 
класификацията на характера на познавателната актив-
ност: репродуктивен, проблемно изложение, евристи-
чен, изследователски. Класифицирани според дидакти-
ческата цел методите на обучение се делят на методи за 
изучаване на нови знания, за затвърдяване на знанията, 
методи за контрол (според Воронов – цит. по Витанова).

Други класификации предлагат педагозите И. Лер-
нер, М. Скаткин, М. Махмутов, М. Андреев, П. Радев.”7 
Концепции за индивидуализация на обучението, с при-
лагането на различни методи, изграждат и автори и из-
следователи като:

• И. Унт – „самостоятелна работа на учащия се в 
клас и вкъщи”8. При И. Унт се използват индиви-
дуални задачи за самостоятелно работа, работни 
тетрадки, ръководства за самостоятелна работа, 
учителят и учениците се приспособяват към на-
личната учебна литература.

• А. Границка – такава организация в учебния час, че 
„60-80% от времето учителят може да отделя за ин-
дивидуална работа с учениците“9. При А. Границка 
се наблюдава оригинална конструкция на урока в 
две части, като в първата се обучават всички заед-

6 Бижков, Г., В. Краевски. Методология и методи на педагогическите из-
следвания. УИ Св. Климент Охридски. С., 2007, с.35
7 Витанова, Наталия. Основи на училищното обучение. Шумен, 2009 
,с.137-138
8 Бояджиев, Ф. Иновационни технологии. Авангард Прима. С., 2010, с.136
9 Бояджиев, Ф. Иновационни технологии. Авангард Прима. С., 2010, с.136
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но, а във втората всеки ученик работи самостоя-
телно и индивидуално с учителя. Тук се използват 
още обобщени схеми, работа по двойки с промен-
лив състав, многопланови задачи с адаптация. 10

Важно е да се подчертае, че компютърът и всички 
технологии, свързани с него, много помагат в обуче-
нието, но не са методи на работа в клас. Несъмнено ин-
формационните технологии и техническите устройства 
са част от съвременния образователен свят, но те не са 
интерактивни методи. Те са само средство за взаимо-
действие между учениците, между учителя и ученици-
те, между създадена, например образователна игра и 
учениците. (Според някои автори съществува взаимо-
действие между компютъра и човека.) За целите на на-
стоящия труд ще се счита, че компютърът и компютър-
ните системи и програми за обучение са само средство 
за обучение, а не методи.

Методът тук ще се приема като начин, способ за при-
лагането на различни стратегии за усвояване на знания, 
умения, навици, компетентности, сръчности и начин за 
развитието им в процеса на обучение.

3. Интеракция. Същност
В образованието днес има няколко начина на обуче-

ние. Традиционният е ориентиран към учителя, който 
е основен източник на информация за своите ученици. 
При този начин на обучение процесът е едностранен 
– учителят е подател, а ученикът получател на инфор-
мация. Тази форма на обучение е повече информираща, 
характерна за лекционно обучение, а ученикът остава 
пасивен, често незаинтересован и до голяма степен “из-
ключен” от обучаващата среда.
10  Бояджиев, Ф. Иновационни технологии. Авангард Прима. С., 2010, с.136
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Друг подход към обучението е този, при който ин-
формацията идва от ученика и е насочена към обучава-
щата система (в лицето на учителя). Той е характерен за 
самостоятелна работа и творчески задачи.

В XXI век се утвърждава друга, иновативна система 
на обучение – интерактивната. Буквално „интеракция” 
означава „взаимодействие”. М. Георгиева, както и мно-
го други автори, посочва, че думата има латински про-
изход: inter – между, взаимно, заедно и acti (или actio) 
– действие.11 

Н. Атанасова отбелязва, че интеракцията като поня-
тие има сложна природа и е обект на изследване от мно-
го науки – социология, социална и педагогическа психо-
логия, педагогика.

От социологична гледна точка интеракцията се смя-
та за взаимодействие, направление, което изследва еле-
ментарните взаимодействия в групата на ниво пряка 
комуникация. В социалната психология, чиито предста-
вители са Дж. Мийд, М. Кун и др. една от основните идеи 
е за активното общуване между индивида сам със себе си 
и с околните, т.е. субект-субектните и субект-обектните 
отношения, както и отношението към организацията на 
тези отношения. Особеното тук е, че при тези взаимо-
действия индивидът заема различни социални роли.12

Идеите на ново течение в педагогиката на XIX-XX век 
пораждат реформата в образованието в Европа. Тече-
нието, наречено реформаторска педагогика, води нача-
лото си още през 1880г. по данни на Х. Рьорс13. През този 
т. нар. първи период идеята за съвременното обучение 

11 Георгиева, Мария. Развитие на умения за взаимодействие. С., 1992, с. 3-4
12 Атанасова, Николинка. Предизвикателството интерактивни методи на 
обучение. Пловдив, 2012, с.10
13 Бижков, Г. Реформаторска педагогика. История и съвременност. С., 
1994, с.12
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включва остра критика към масовото образование и въ-
веждането на съвместно обучение на момчетата и мо-
мичетата от различни обществени слоеве.

В европейската реформаторска педагогика взаимо-
действието между самите обучаеми, между обучаеми 
и обучители е в основата на много от създадените сис-
теми на обучение: М. Монтесори (свобода на избор на 
занимание от страна на детето); Х. Лийтц (за него учи-
лището е място за живот); С. Френе (творчески ателие-
та); Д. Дюи (образование, изградено на социалния опит 
на детето, на интересите му, въвежда метода на проек-
тите, схваща живота в училището като живота в семей-
ството), Е. Паркхърст (открива училище в гр. Далтон по 
идеите на М. Монтесори – Далтон-план; въвеждане на 
работа по групи, създаване на тесни връзки на сътруд-
ничество между учител и ученици).

По време на развитието на горепосочените образо-
вателни системи се говори за взаимодействие и промя-
на на начина на общуване между учител и ученик. Ав-
торите им променят методите на обучение, начинът на 
усвояване на знанията, уменията и сръчностите – всеки 
оставя своята след и индивидуален почерк. Ако всяка 
система се разгледа подробно, което не е предмет на 
настоящата разработка, може да се открият множество 
връзки със съвременните интерактивни методи. 

В речника на чуждите думи в българския език като 
значение на терминът “интерактивен” е посочено, че 
се отнася до обратната връзка при предаването и при-
емането на информация между “потребител” и “цен-
трална комуникационна система”. В Речника на новите 
думи и значения в българския език значението на по-
нятието “интерактивен” е допълнено – то се отнася за 
продукти и компютърни програми, изградени на прин-
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ципа на активното взаимодействие и обратната връзка, 
но (според авторите) потребителите влияят на начина 
на функциониране на взаимодействието.

В българския тълковен речник терминът “интерак-
тивен” е обяснен по подобен начин – като процес, свър-
зан с обмен на информация между потребители и ком-
пютърна програма, като потребителите могат да вли-
яят върху протичането на информацията.

Според В. Гюрова, В. Божилова, В. Вълканова и Г. 
Дерменджиева в образованието интерактивността се 
проявява в процеса на взаимодействие между учител 
и ученик, между самите ученици, между членовете на 
по-голяма група учащи – класа. Това взаимодействие се 
обуславя от наличието на интерактивни умения, а тези 
умения се отнасят до взаимоотношенията човек-група, 
човек-човек, както и до личната ефективност на всяка 
личност. От друга гледна точка понятието “интерактив-
ност” може да се определи като съвместна усилена дей-
ност, при която резултатът се постига чрез общи усилия 
и действия на участниците в процеса на обучение.

От всичко това следва, че интеракцията е динамичен 
процес, който се обуславя от двупосочната връзка меж-
ду субект и обект, субект и субект, както между обект 
и обект на този процес на взаимодействие. При инте-
рактивната обучаваща система потока на информация е 
двустранен, води се непрекъснат диалог между участва-
щите в него. Предимствата на тази система се изразяват 
в повишаване на активността в процеса на обучение – в 
това число и по-добрата обратна връзка. Комуникаци-
ята е непрекъсната, дейностите се сменят често, като 
всеки обучаван може да се самооцени (рефлексивен 
подход), всеки взаимодейства с всеки.

В новата образователна парадигма: „Ученикът се 
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намира в действителна ситуация на цялостно учене 
– в която той е включен емоционално, интелектуал-
но и в която развива цялата си личност и интели-
гентност, а не отделни компоненти.“14

Д. Тодорина посочва, че е важно да се обърне внима-
ние на общуването като интеракция, тъй като актуал-
ната образователна тенденция акцентира, че чрез об-
щуването се въздейства върху личността, изгражда се 
култура, в т.ч. и педагогическа, чрез интеракциите (вза-
имодействията) в образованието.15

Терминът „интеракция“ на български се превежда 
като взаимодействие. Под взаимодействие се има пред-
вид непосредствената комуникация между хората, чрез 
която човека бива възприет като партньор в процеса на 
общуване, който може да контролира своите действия 
и да интерпретира ситуацията от своята гледна точка.16

Освен това в „Училищна педагогика“ от П. Радев и 
колектив се посочва, че интеракцията е и възпитателно 
взаимодействие. Тук авторите разглеждат интеракция-
та като непосредствено или опосредствано отношение 
между най-малко два субекта, във възпитателния про-
цес, като субектите променят, подреждат етапите на 
това възпитателно взаимодействие, т.е. учениците са 
активни участници в своето възпитание и по този на-
чин имат възможност да го променят спрямо своите 
индивидуални възпитателни и човешки потребности. 
Авторите обръщат внимание и на това, че възпитател-
ното взаимодействие може да протече и под формата на 

14  Вълчев, Р. Интерактивни методи и групова работа в съвременното об-
разование. С., 2006, с.14
15  Тодорина, Д. и колектив. Интерактивни методи в средното и висшето 
училище. Част 1. УИ Неофит Рилски. Благоевград, 2012, с. 13-14
16  Кашлев, С. Интерактиеные методы обучения педагогике. Минск, 2004, 
с. 36
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общуване, комуникация, социална интеракция.17

В основата на интерактивния процес лежи личния 
опит и целенасоченото взаимодействие на участниците 
в учебния процес. По мнение на Д. Тодорина интерак-
тивността се проявява на различни равнища:

• може да бъде страна на междуличностното общу-
ване, 

• да се прояви в екипната организация на учебната 
дейност,

• в педагогическото взаимодействие,
• може да бъде базирана на връзката учащ-мулти-

медия,
• както и на основата на взаимодействието на раз-

лични подсистеми в една по-голяма система. 18

Тук ще се приемa за вярно следното твърдение, из-
градено на основата на мнението на Д. Тодорина и ко-
лектив, а именно, че интеракцията в основата си е 
взаимодействие в общуването между участниците в 
обучителния процес (учител – ученик), чрез която се из-
граждат личностни компетентности, необходими в съ-
временната образователна действителност (умение за 
общуване, култура на общуване, умение за изслушване 
и работа в екип и др.). 

Компетентността е „постигането на по-висока сте-
пен на свързаност между индивидуалните способности 
и социалните цели на личността“19 и още „съвкупност 
от личностни качества (ценности, знания, умения, на-
вици, способности), обусловени от опита и дейността 

17  Радев, П., П. Легкоступ, А. Александрова. Училищна педагогика. Велико 
Търново, 2013, с.61
18  Тодорина, Д. и колектив. Интерактивни методи в средното и висшето 
училище. Част 1. УИ Неофит Рилски. Благоевград, 2012, с. 16-17
19 http://compass.uni-plovdiv.bg/docs/acrediation/1837/1233683524 
1581592117.pdf (07.06.2016)
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в определени социални и личностно значими сфери“20. 
Колкото и тривиално да изглежда, компетентностите 
са основата, върху която детето гради своите отноше-
ния в по-късен етап от живота си. Освен това в съвре-
менното образование и общество широко е застъпена 
идеята за т.нар. продължаващо образование или още 
учене през целия живот. Без тези умения (компетент-
ности), посочени по-горе, човек трудно би осъществил 
тази идея, превърнала се в тенденция и представена 
като стратегия в българския образователния закон още 
през периода 2008-2013 година. Като потвърждение на 
гореизложеното, в образователния закон от 2016 годи-
на в чл.77 са заложени девет основни компетентности, 
които учениците трябва да придобият по време на обу-
чението си в училище. 

4. Същност на интерактивните методи. 
Класификации и видове интерактивни методи
4.1. Същност на интерактивните методи
Интерактивните методи често се третират като но-

вост в образователната система изобщо. Но този въпрос 
е спорен. Смята се, че корените на интерактивните ме-
тоди се намират в Древността. Тогава образец за учебен 
диалог е Сократовата беседа, а днес на практика беседа-
та като метод е широко разпространена – използва се и 
като активен, и като интерактивен метод на обучение.

Според В. Шивачева21 терминът „интерактивни мето-
ди“ започва често да се употребява през 20 век като се 
свързва с думата „интеракция“, която означава взаимо-
действие. Първоначално интерактивността се изслед-
20  https://mycompetence.bg/bg/static/9 (02.02.2022)
21  Шивачева, В.И. Интерактивни технологии в обучението на бъдещите 
учители. ЕКС-ПРЕС. Габрово, 2009, с.84-85
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вала от психолозите, а днес вече и от педагози.
Често в литературата се говори не само за интерак-

тивни, но и за „активни методи“ на обучение. В тази 
връзка А. Кръстева твърди, че понятието „активни ме-
тоди“ е използвано за първи път в концепцията на Д. 
Дюи като синоним на „интерактивните методи“. Според 
Д. Дюи, методите на обучение трябва да бъдат такива, 
че ученикът да се стимулира за активно участие в учеб-
ния процес.22 

В. Гюрова и колектив са на мнение, че интерактив-
ните методи могат да бъдат използвани и като активни 
методи на обучение. С. Кашлев посочва употребата на 
терминa „интерактивен” в различни вариации – „инте-
рактивни методи“, „интерактивна педагогика“, „инте-
рактивен педагогически процес“, „интерактивно взаи-
модействие“, като при всички той се използва със значе-
ние алтернатива на традиционните методи.

Дали, защото не приемат направените промени, или 
защото не искат да погледнат по друг начин на образо-
ванието, реформаторската педагогика бива критику-
вана от много автори. Въпреки това в историята на об-
разованието важна част заема обучението по методите 
на М. Монтесори, К. Орф, Е. Паркхърст, Д. Дюи, С. Френе 
и много други новатори в областта на педагогиката и 
психологията. Чрез своите системи на обучение те въз-
питават стотици ученици по цял свят. Системите им до-
казват своите предимства и в много от страните, където 
са основни системи на обучение, успяват да изпълнят 
основните си цели: да се даде свобода на развитието на 
детето, да се приеме детската природа, такава каквато 
е, обучението да става на база способностите на всяко 
едно дете, а учебната програма да се нагажда към тези 
22  Кръстева, А. Иновации в училищното образование. Теоретични и при-
ложни аспекти. Велико Търново, 2004, с.260
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индивидуални способности, без да слага бързо развива-
щите се деца (надарените) в рамки и не позволява на 
изоставащите да напуснат училище, защото не могат да 
достигнат средното ниво на класа. Тези системи са гъв-
кави и обслужват, в голяма степен, както възможността 
на децата да получат добро образование, независимо от 
своите способности, така и обществото, като изграждат 
образовани граждани във всички сфери на живота.

В историята на педагогиката битува твърдението, че 
самата педагогика „като цяло е реформаторска“23. Това 
би означавало, че непрекъснато се променя. Съгласна 
съм с това твърдение, тъй като от практиката е извест-
но, че всеки учител търси нови начини, за да предаде 
учебния материал интересно и разбираемо за своите 
ученици.

„Реформаторските идеи изкристализират и в нова-
та методология на иновациите в образованието, която 
има своите дълбоки корени в реформаторската педаго-
гика, но не може да се сведе до тях.”24 Това според мен е 
така, тъй като реформаторската педагогика има своите 
специфични цели, създадени пряко за нуждите на всеки 
индивид, за субективните форми и начини на работа на 
всяко дете и индивидуалният му темп на усвояване на 
знания и умения.

В съвременното образование, чиито идеи съвсем не 
са далеч от идеите на реформаторската педагогика, има 
нещо съществено, което не бива да се пренебрегва и 
по което се различава от образованието в Европа през 
миналия XX век. Това са бързите темпове на развитие 
във всички сфери, включително образованието, кон-

23  Бижков, Г. Реформаторска педагогика. История и съвременност. Про-
света. С., 1994, с.19-20
24  Бижков, Г. Реформаторска педагогика. История и съвременност. Про-
света. С., 1994, с.19
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кретната образователна среда в масовото училище, къ-
дето всички ученици на една възраст се събират в един 
клас, но всеки един има различни способности, умения 
и компетентности. От тези две предпоставки произли-
зат трудностите в съвременното образование – големи 
паралелки от по 20-30 ученика, в които за един учител в 
рамките на 45 минутния час е изключително трудно да 
успее да отговори на потребностите на всеки един уче-
ник.

Тук в никакъв случай не се подценява труда на учи-
теля, нито ефективността на образователната система. 
Но е важно да се уточни, че интерактивните методи на-
мират почва в тази образователна действителност и в 
частност в българската такава, като дават възможност 
за по-спокойна, по-интересна и по-ползотворна работа 
както на учениците, така и на учителя.

Според Р. Вълчев в основата на интерактивните ме-
тоди са поставени идеите на психологията на хуманизма 
– вяра в човека, в активното му развитие като неповто-
рима част от човешката общност, както и развитието на 
взаимоотношения на сътрудничество с другите в общ-
ността.

За да се развива в дадена посока, човек трябва да 
извършва активни действия в тази посока, да търси ре-
шения на проблемите, да избира от много възможности 
тази, която е най-добра и ще му донесе най-много ползи. 
За да бъдат успешни личности, достойни граждани, кои-
то вземат самостоятелни решения без страх от провал, а 
и за да отговорят на новите обществени и образовател-
ни изисквания, учениците се сблъскват с интерактив-
ните методи още в класната стая. Там те, в контролира-
на среда, могат да усвояват знания, умения, сръчности, 
да развият своите способности.
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 „Интерактивните методи се свързват с една нова 
философия и практика, в чиято основа са активното 
учене, екипното, многопосочното взаимодействие в 
процеса на обучение.“25

Самият процес на обучение днес е активен, тъй като 
учителите търсят обратна връзка за това, какво са усво-
или учениците, дали са разбрали предадения урок. Днес 
в XXI век системата на обучение е ориентирана към уче-
ника, с оглед на неговото личностно, индивидуално раз-
витие.

Умения, които учениците трябва да притежават:
• за търсене и намиране на информация,
• за търсене и намиране на най-добро решение на 

проблем,
• за търсене и намиране на повече от едно решение 

на проблем,
• умения за общуване,
• умения за работа със съвременни технологии,
• умения за работа в екип,
• толерантно отношение към другите и др.
Това са компетенции, които ученикът (човекът) 

трябва да развие у себе си през годините на своето об-
разование, а и след това. Интерактивната образовател-
на среда трябва да стимулира взаимодействието между 
членовете на групите и екипите. 

Р. Вълчев определя тази нова среда (т.е. интерактив-
ната), стимулираща ученето като „обогатена среда“. Т.е. 
тази среда е богата на взаимодействия, на стимули. По 
отношение на външната възпитателна среда авторът 
посочва, че трябва да се вземат предвид отрицателни-
те влияния и да се направи възможно тяхното елими-
ниране. В груповата работа това се постига чрез съблю-
25  Кръстева, А. Иновации в училищното образование. Теоретични и при-
ложни аспекти. Велико Търново, 2004, с.259
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даване на определени правила, които намаляват въз-
действието на отрицателни фактори като: атакуване на 
личността; конкуренция, основана на желанието за над-
мощие над другия; подриващи достойнството действия 
и изказвания.

Същността на груповата работа според Р. Вълчев се 
състои в усвояване на нова информация като учещите 
се включват в различни дейности, обсъждат, споделят 
своите преживявания, като в процеса на учене самите 
участници определят „степента на предизвикателства-
та“26. Също така, интерактивните методи способстват 
учещия да се почувства значим в групата, да бъде ценен 
за групата поради своите качества, способности, раз-
лична гледна точка. Чрез груповата работа се дава въз-
можност на всеки един в даден момент да бъде водач 
(при ролеви игри, симулации) и другите да го следват.

„Интерактивните методи имат преимущество, че ди-
ректно влияят върху изграждането на положителни 
модели на поведение. Използването им в образова-
телния процес е вече школа по съблюдаване правата на 
другите участници в екипа, придържане към определе-
ни правила, спазване на ред, приет за всички.“27

А. Кръстева посочва за предимство на интерактив-
ните методи това, че те притежават възможност уче-
ниците да общуват активно помежду си, да променят 
мнението и вижданията си по различни проблеми чрез 
участие в диалог, анализирайки различни ситуации, 
като вземат решение за даден проблем и го съпреживе-
ят, като оценяват себе си при изпълнението на поставе-
ни задачи (рефлексия), също така се мотивират за учас-

26  Вълчев, Р. Интерактивни методи и групова работа в съвременното об-
разование. С., 2006, с.16
27  Кръстева, А. Иновации в училищното образование. Теоретични и при-
ложни аспекти. Велико Търново, 2004, с.260
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тие поради посочените предимства на интерактивните 
методи. Определят се три вида взаимоотношения в ин-
терактивното взаимодействие: между ученик и учител, 
между ученик и екип, между екип и екип.

А. Кръстева твърди, че чрез интерактивните мето-
ди се формират компетенции като критично мислене, 
точно и ясно формулиране на собствени становища и 
чувства, способност за изслушване на другите, уваже-
ние на чуждото мнение, продължителна концентрация 
върху определен проблем, решаване на проблеми, съ-
трудничество, формиране на умения за оценяване, са-
мооценяване, самоконтрол. Авторката подчертава, че 
развитието на тези умения се постига чрез осигурява-
нето на активно участие на всички участници в екипа по 
поставената задача (проблем), като така учениците се 
ангажират и емоционално с проблемната ситуация, за 
тях тя придобива личностен смисъл и по този начин се 
повишава мотивацията им за участие в учебния процес.

За да се мотивира ученикът за учебна дейност, осо-
бено в часа по музика, трябва да бъде привлечен него-
вият интерес. „Интересите са психологически фактори 
в комуникативната ситуация, каквато е учебният про-
цес. Активното или пасивното познавателно поведение 
на учениците зависи от тях. Съдържание на интереса 
са обекти, цели, дейности, които предизвикват вни-
манието и активността.“28 Интересът на учениците 
конкретно в часа по музика минава през емоциите от 
досега с изкуството. И един от начините да се задържи 
този интерес е използването на интерактивни методи в 
часа по музика.

Според Н. Атанасова интерактивните методи форми-
рат умения за генериране на идеи, формиране и прове-
28  Кръстева, А. Иновации в училищното образование. Теоретични и при-
ложни аспекти. Велико Търново, 2004, с.118
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ряване на хипотези, дискутиране, вземане на решения. 
Това твърдение, така представено, може да се отнесе 
към всяка една сфера на дейност, което ми дава осно-
вание да заключа, че интерактивните методи могат да 
се използват не само в образованието, но и във всяка 
сфера от живота на човек, свързана с неговата дейност. 
И този факт може да се потвърди на първо място от не-
обходимостта от взаимодействие между хората в раз-
личните сфери на работа. Друг фактор за мащабността 
в използването на интерактивните методи са редицата 
международни европейски програми, които изискват 
ефективна работа в екип, желание за взаимодействие с 
други хора, динамика в работната и учебната среда.

Чрез интерактивните методи може да се постигне и 
се постига качествен процес на обучение, който напъл-
но отговаря на потребностите на обществото от изграж-
дане на креативни личности, но и на необходимостта за 
социализация, комуникация на всеки от учениците.29

Някои от основните методи за възпитание на толе-
рантност, посочени от А. Александрова, са дискусии и 
дебати и съвместни дейности. Едно от условията в обу-
чението чрез интерактивни методи е взаимодействието 
между обучаемите, осъществено чрез различни методи 
– метод на дискусия, метод на дебати, метод на проекта 
– всички от тях включват съвместното изпълнение на 
дадена задача.30

Д. Тодорина е на мнение, че интерактивните методи 
са ефективни когато:

• ограничават пасивността в учебно-възпитател-
ния процес;

29  Атанасова, Н. Предизвикателството интерактивни методи на обуче-
ние. Пловдив, 2012, с.7
30  Радев, П., П. Легкоступ, А. Александрова. Училищна педагогика, Велико 
Търново, 2013, (с.96)
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• създават подходящи условия за превръщане на 
учениците от пасивни в активни субекти;

• повишават шансовете за личностно развитие; 
• създават по-висока култура на общуване;
• изграждат „социално-значими личностни качест-

ва“31.
От изложеното по-горе може да се направи извода, 

че не са нови интерактивните методи, а начинът на из-
ползването им в днешната образователна среда, сред-
ствата чрез които се реализират, нови са някои от цели-
те, които се постигат с тяхното използване. Възможна е 
и комбинация както между интерактивни методи, така 
и между традиционни и интерактивни методи на обу-
чение, като главната цел все пак остава развитието на 
личността.

4.2. Класификации и видове интерактивни методи
4.2.1. Класификации на интерактивните методи
Интерактивните методи могат да бъдат класифици-

рани по различен признак. Понеже в литературата се 
посочват като термини за название на едно и също по-
нятие както „интерактивни“ така и „активни“ методи на 
обучение, то тук ще дадем различни становища за ин-
терактивните методи, представени и в двата варианта, 
като ще уточним, че двете понятия от тук нататък ще се 
използват като синоними.

Според предназначението им в учебния процес Б. 
Вебер (B. Weber)32 дели активните методи на 5 основни 
групи:

31  Тодорина, Д. и колектив. Интерактивни методи в средното и висшето 
училище. Част 1. УИ Неофит Рилски. Благоевград, 2012, с. 40
32  Атанасова, Н. Предизвикателството интерактивни методи на обуче-
ние. Пловдив, 2012, с.21
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1) методи за активизиране на учениците – мозъчна 
атака; дискусионни форми (въпросник, дебат, спектър 
от гледни точки, списък с проблеми);

2) методи за планиране на учебния процес и училищ-
ната реалност – самостоятелно и съвместно – изследва-
ния, проучвания, казуси, семинари, сценарии, проекти;

3) методи за моделиране на контрол в учебния про-
цес – игри с открити правила, ролеви игри, конферент-
ни игри, симулационни игри;

4) методи, с които самостоятелно се планира и моде-
лира учебния процес – мозъчна атака, въпросник за ак-
тивизиране, кула на радостта и стена на плача, обратна 
връзка;

5) методи, които са ориентирани към резултата от 
прилагането им – продуктивни (доклад, коментар, ин-
тервю, проучване, дискусия, ролеви игри, съставяне на 
истории, песни, стихотворения, обсъждане на истори-
чески снимки) и познавателни игри.

Т. Алберт (T. Albert)33 ги класифицира по мястото им на 
използване в обучението, но ги определя като техники:

1) интерактивни методи „преди започването на лек-
цията“;

2) „включване на интересни новини по време на лек-
цията“;

3) насърчаване на задаването на въпроси;
4) насърчаване на отговорите на зададените въпроси;
5) „методи за стимулиране на активно поведение на 

обучаваните лица“.
Ф. Киари (F. Chiari) – италиански преподавател, кла-

сифицира активните методи според начина на провеж-
дането им в 3 основни групи:

1) симулационни методи – например ролевите игри.
33  Атанасова, Н. Предизвикателството интерактивни методи на обуче-
ние. Пловдив, 2012, с.22
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2) дискусионни методи – кръг на времето, мозъчна 
атака и др.

3) проблемни методи – решаване на проблеми.
Испанецът И. Ескобар (I. Escobar) смята за подходя-

щи за училище следните активни методи:
• дискавъри метод,
• откривателския метод,
• диалектическия метод,
• развлекателен метод,
• образователен метод,
• социализиращ метод.
Според французина М. Лебрун (M. Lebrun) ефективни 

активни методи са:
• решаване на проблеми,
• кооперативно учене,
• метода на проекта,
като поставя акцент върху личностното развитие на 

учениците.
С. Кашлев34 разделя интерактивните методи в след-

ните групи:
• Методи за създаване на благоприятна атмосфера, 

за организация на комуникацията: Смяна на мес-
тата, Довърши фразата, Комплимент и др.;

• Методи за обмяна на дейности: Кръгла маса, Ин-
тервю, Аквариум и др.;

• Методи за мисловна дейност: Цветни фигури, Из-
бор, Смяна на събеседника, Самооценка и др.;

• Методи, чрез които учениците създават индивиду-
ален смисъл на проблема, който изучават: Довър-
ши фразата, Асоциации, Работа с понятия и др.;

• Методи за рефлексивна дейност: Рефлексивен 
кръг, Мини-съчинение, Ключова дума, Довърши 
фразата и др.;

34  Кашлев, С. Интерактивны методы обучения педагогике. Минск, 2004
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• Интерактивни игри: Хотел, Икебана, Училище и др.
И. Иванов35 ги класифицира по следния начин:
• Ситуационни методи: казус, симулация, игра, ро-

лева игра, драматизация;
• Дискусионни методи: анкета, беседа, обсъждане, 

дебати, мозъчна атака (brainstorming);
• Опитни/емпирични методи: метод на проектите, 

експеримент, моделиране и др.

Тук посочените класификации са само малка част от 
създадените такива. Класификации на интерактивните 
методи правят и редица други автори: Б. Вебер, Т. Ал-
берт, Г. Харханова, О. Голубкова и А. Прилепо, Н. Иванова, 
К. Стоянова, Пл. Денев, А. Кръстева, М. Савчева и М. Мой-
нова, Р. Вълчев, Пл. Радев и др. 

Но става ясно, че интерактивните методи могат да 
бъдат класифицирани по различни принципи: според 
мястото им в учебния процес, според тяхната функция, 
според това, какъв е крайният продукт от прилагането 
им и т.н. От всички посочени по-горе класификации тук 
ще се придържаме към тази на И. Иванов.

4.2.2. Видове интерактивни методи
В много трудове, статии и доклади са описани начи-

ните на провеждане на различни интерактивни методи, 
ползата от тях, предпоставките за използването им. В 
доклад от Четвъртата национална конференция с меж-
дународно участие „Музикалнообразователни страте-
гии и практики в предучилищна, училищна и извъну-

35  По Атанасова, Н. Предизвикателството интерактивни методи на обу-
чение. Пловдив, 2012 и Михайлов, В. Интерактивни форми и приложение-
то им в музикално-възпитателната практика.-Музикални хоризонти, №9, 
2010, с.19-20.
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чилищна среда“ М. Лобутова36 описва необходимостта 
от въвеждането на интерактивни методи в обучението 
по музика. Като основание авторката посочва бавната 
реакция на образователната среда на бързите образо-
вателни промени, което води до демотивация и пасив-
ност, до възприемане на обучението като задължение, а 
на ученето като досадно занимание.

С мултимедиен проектор и компютър са оборудвани 
голяма част от учебните кабинети в България. Почти 
във всеки час те се използват като чрез тях се прожекти-
ра електронния учебник, направена от учителя презен-
тация или различни помагала, създадени за нуждите на 
обучението, но в електронен вариант.

Интерактивните методи предлагат разнообразни 
възможности за спецификата на музикалното изкуство. 
Но все пак е важно да се отчете и тяхната специфика. 
Тези методи се използват години наред от учителите 
по музика, без да са назовани с конкретни имена, техни 
части са използвани редом с традиционните методи на 
обучение, което е факт от практиката. Затова тук пред-
ставям някои от интерактивните методи и начина им на 
провеждане.

Мозъчна атака (Brainstorming, мозъчен щурм, мо-
зъчна буря, дъжд от идеи)

Това е метод за намиране на решение чрез даване на 
различни мнения, но без критикуване. Наречен е и още 
мозъчен щурм, мозъчна буря. Методът е създаден от А. 
Осбърн (1953) за стимулиране на самостоятелното ми-
слене и творческото въображение на учениците.

36  Лобутова, М. Предпоставки за въвеждане на интерактивни методи 
на обучение по музика –В: Четвърта национална конференция с междуна-
родно участие Музикалнообразователни стратегии и практики в предучи-
лищна, училищна и извънучилищна среда. С., . , с.89-94
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Мозъчната атака е и метод за генериране на идеи. 
Може да се използва като техника за провокиране на 
асоциации по дадена тема за кратко време (от 1 до 5 ми-
нути). Асоциациите могат да се използват за различни 
цели: мозъчни карти, опорни думи за текст, обобщение на 
мнението на класа. Като метод се провежда в два етапа:

1. Учителят задава тема, като инструктира ученици-
те за правилата, които трябва да спазват:

• всеки дава идеи, каквито му хрумнат,
• няма определен ред на изказване, всеки може да 

дава по няколко идеи,
• идеите не се обясняват и обосновават,
• идеите не се коментират и критикуват, но може 

да се доразвият, колкото повече идеи – по-добре,
• всички идеи се записват без да се отбелязва чии са.
Записването на идеите се извършва от учителя или 

от някой участник на постер или на дъската.
2. След изчерпване на идеите се преминава към тех-

ния анализ и оценка. Този втори етап е добре да се със-
тои след няколко дни, за да може различните идеи „да 
отлежат“.

При разработването на метода учителят трябва да:
• обмисли въпроса за мозъчната атака;
• да се подготвят помощни материали – хартия, хи-

микал, флумастери;
• да се уточни времето на записване на идеите;
• всяка идея да се представи индивидуално/ са-

мостоятелно/отделено (без да се свързва с други 
идеи);

• да се коментират, да не се критикуват идеите;
• да се вземе решение.
Мозъчната атака може да се проведе устно без да се 

записват идеите. Тогава е добре да се запишат на дикто-
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фон или да има протоколчик. В този случай, за училищ-
ната среда е подходящо записването на диктофон, тъй 
като учениците много често дават своите идеи бурно и 
шумно, при което записването от протоколчик изобщо 
няма да бъде ефективно.

А. Кръстева посочва, че по-резултатен вариант на мо-
зъчна атака е представеният от Р. Вълчев в книгата му 
„Как да решаваме успешно конфликти“ (1998). Методът е 
разделен в 4 фази. В първата учителят привлича внима-
нието на учениците и поставя проблема, който ще се ре-
шава. Втора фаза изяснява правилата на провеждане на 
мозъчната атака. В трета фаза всички предложения се за-
писват и започва тяхното изясняване, а в четвърта – всич-
ки се анализират спрямо поставената в началото цел.

В обучението по музика в училище мозъчната атака 
често се използва като техника и резултатът от нея се 
включва в провеждането на други интерактивни мето-
ди, например: 

Задава се тама „Шоплук“. Учениците имат 1 минута 
да се сетят за всичко, което е свързано с темата. Пред-
ложенията се записват на дъската от учителя. След из-
тичане на времето за мозъчната атака учителят може да 
даде нова задача – работа по проект на тема „Шоплук“, 
но с условието, че всичко, което учениците са дали като 
предложение в мозъчната атака трябва да бъде включе-
но по някакъв начин в проекта.

Успешното провеждане на мозъчната атака включва:
• ясна цел, зададена от учителя,
• осигуряване от страна на учителя на спазване на 

правилата, като не се допускат мнения за изразе-
ните идеи,

• даване на идеи от страна на учениците, без да се 
страхуват, че ще сгрешат (тук учителят е в ролята 



35

на насърчаващ и подкрепящ ученика),
• приемането на всички идеи за равни, т.е. няма 

„по-добри“ и „по-лоши идеи“.
Ако се спазват тези правила, ще се осигурят благо-

приятни условия за провеждане на метода като се съз-
даде и „психологически комфорт на учениците“ 37.

Метод на проектите
Методът на проектите е посочван от много автори 

като развиващ творчеството на детето. Той е разрабо-
тен от Дж. Дюи, а У. Килпатрик го доразвива.38 Успешно-
то му разработване изисква добри теоретични знания 
и извършване на практически дейности. При него учи-
телят определя тема (сам или съвместно с учениците), 
по която учениците трябва да съберат необходимата 
информация за изработването на проекта, да му прида-
дат веществена форма и да го представят пред учителя, 
съучениците или комисия от изпитващи за обсъждане 
и оценка. Когато говорим за проект, имаме предвид, че 
това е продължителна и целенасочена дейност, от която 
се получава конкретен резултат/продукт. Чрез работата 
по проекти се усвояват компетенции, необходими както 
в практиката, така и в личния живот: умения за целе-
насочена работа, работна дисциплина, практическо ми-
слене, екипна работа.

Подготовката и реализирането на един проект пре-
минава през следните етапи39:

1. Подготовка. Тя включва обмисляне на темата, 
която може да бъде избрана изцяло от учениците или 

37  Кръстева, А. Иновации в училищното образование. Теоретични и при-
ложни аспекти. Велико Търново, 2004, с.265-266
38  Атанасова, Н. Предизвикателството интерактивни методи на обуче-
ние, Пловдив, 2012
39  Симон, П. Практически наръчник за работа по проекти. Варна, 2006
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съвместно с учителя; съдържание на проекта, т.е. как-
ва конкретна информация ще бъде включена, методи-
те за нейното събиране, срока за изпълнение на всяка 
поставена задача, индивидуалната задача на всеки член 
на екипа; формулиране на работни въпроси по изслед-
ваната тема.

2. Разработване на проекта:
• търсене на информация по темата, събиране на 

подходящи материали, вземане на интервю, кон-
султации със специалисти;

• изготвяне на проекта – обобщаване на събраната 
информация по работните въпроси, структурира-
нето й;

• изготвяне на план за представянето на проекта, 
обсъждане на облика на проекта и начина на не-
говото представяне (чрез презентация, табла, из-
ложба, спектакъл, концерт, доклад и др.).

3. Презентация/представяне на проекта:
• разясняване на целите и същността на проекта, 

информиране за етапите на работа, трудностите 
и как са преодолени, представяне на резултатите 
от проекта – под формата на готов продукт – кон-
церт, мултимедийна презентация, постер, макет, 
музикално произведение и т.н.

• обсъждане на работата на екипа, трудностите и 
какво е довело до тях, положителните резултати 
и как са постигнати, оценка и самооценка на про-
екта.

Учителят изпълнява ролята на координатор на про-
екта и проследява цялата работа по него.

Работата по проекта трябва да бъде равномерно раз-
пределена между участниците. Необходимата информа-
ция може да се събере от различни източници: училищ-
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ната и градската библиотека, интернет, книжарници, 
учреждения, експерти в областта, чрез интервю и др. 
Затова на учениците са необходими умения за работа 
с текстове, за търсене и събиране на информация. Съ-
щинската работа по проекта се извършва от групата, 
която обобщава всички събрани материали и планира 
самостоятелно дейностите си, като работи в екип. Вре-
мето за реализация на проекта може да бъде определено 
от учителя и да е еднакво за всички групи, групите сами 
да го определят, да се работи в часовете по съответния 
учебен предмет, а за някои от дейностите може да е не-
обходимо индивидуално време за работа. При оценява-
не на проекта е добре да се документира кои части от 
кого са разработени.

Проектът по музика
Основната цел на проекта е той да бъде полезен, за-

това проектът по музика може да бъде представен под 
формата на:

• постер за предстоящо музикално събитие;
• сценарий за коледно тържество;
• организиране и провеждане на концерт;
• табла с полезна информация например за раз-

личните поколения български композитори, за 
фолклорните области в България, за етносите в 
България, които могат да се използват в часовете 
по музика;

• листовки с цел запознанство с предстоящи кон-
цертни прояви на известни изпълнители или из-
явени ученици;

• мултимедийна презентация;
• организиране на конкурс за артистично изпълне-

ние на песен или за написване на училищен химн.
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В практиката е прието учениците, които ще изготвят 
проекта да не са повече от 5-6 в един екип. Понякога оба-
че, учениците избират да работят сами по дадена тема. 
Това е възможно, тъй като в обучението по музика чес-
то се търси творчески подход към изследвания въпрос/
проблем, чието разглеждане може да бъде реализирано 
с 15-20 минутно изпълнение на подходящи музикални 
произведения, ако ученикът свири на музикален ин-
струмент или се занимава индивидуално с пеене в из-
вънкласни форми.

За такова представяне на проекта от ученика се изис-
ква да намери, разучи и представи пред публика музи-
кални произведения например от епохата Класицизма 
(VII клас), като запознае публиката (съучениците си) 
с различни жанрове и композитори. Предварителната 
подготовка изисква много време за намиране на матери-
али – нотен текст, информация за музикалните жанрове, 
в които са написани избраните музикални произведе-
ния, кратки и точни сведения за композиторите. Освен 
това самата организация на представянето ще бъде дело 
на ученика – той трябва да може да разказва и да изсви-
ри произведенията. Подредбата на словесен текст и зву-
чаща музика също може да е творчески решена, да бъде 
забавно поднесена, да се избере сценичен костюм и под-
ходяща прическа, за да се пресъздаде духа на епохата.

Този вид на представяне на музикална епоха може да 
се реализира и от по-голям екип от 5-6 ученика, които 
да си поделят отговорностите. Не бива да се включва 
целия клас, тъй като метода на проекта ще изгуби своя-
та същност и ще се доближи до панелната дискусия или 
ролевите игри.

При метода на проекта е важна екипната работа, до-
брата комуникация между членовете на екипа, толе-
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рантността и приемането на чуждото мнение, уменията 
за обобщаване на събрана информация, умения за съби-
ране на информация от различни източници, тъй като 
работата по даден проект е изследователска.

Проектът по музика се изготвя за определено време. 
Той трябва да се представи пред учителя, дори пред съ-
учениците, да се обсъдят процесът на разработка, какви 
трудности е срещнал екипа по време на изготвянето му, 
да се отбележат резултатите от работата на всеки член 
на екипа както и да се оцени крайният резултат – гото-
вият продукт.

Например в V клас може да се използва презентация 
за обобщение на изучените музикални форми, като уче-
ниците изобразят различните схеми с различни по вид 
фигури, дори с картини, със снимки на свои любими из-
пълнители. Такава презентация може да се направи в VI 
клас за обобщение на уроците за различните танци като 
се раздели класът на групи. Всяка отделна група може 
да изработи презентация за определена група танци от 
световната музикална съкровищница – старинни евро-
пейски танци, латиноамерикански танци, стандартни 
танци, народни танци. След като презентациите са го-
тови, те се представят пред класа за обсъждане и оце-
няване.

Методът може да се приложи при изучаването на 
фолклора на различните етноси в България като за все-
ки етнос се представи табло със снимки с характерно 
облекло, обичаи, празници, танци, песни, добре е да се 
включат музикални примери (на аудиозапис или изпъл-
нени от самите ученици).

Начина на провеждане на метода на проекта в часа 
по музика не е регламентиран, тъй като предметът му-
зика включва много дейности. От тук проектът може да 
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бъде практически и да включва художествено-творче-
ско представяне на дадена песен, като се даде и инфор-
мация за композитора, автора на текста, известни из-
пълнители, в чийто репертоар е песента. Оценяването 
много зависи от вида на задачата (темата) за проекта, 
зависи и от субективните изисквания на учителя по му-
зика в съответния клас и целта, която той си поставя да 
реализира с този проект. Може това да е да научи учени-
ците да работят в група, да ги сблъска със специфичен 
жанр музика или да ги разпредели по точно определен 
начин, с цел активизиране на едни ученици или пък за 
„стопяване на ледовете” между деца от различни етни-
чески групи.

В процеса на оценяване може, и дори е наложително, 
да се включват учениците, които са изработили проек-
та. Така те се самооценяват (рефлексивен подход), което 
спомага за изграждането на точни критерии за оценка и 
на другите групи.

Така че, оценка може да се постави на целия проект, а 
може и да се оцени всеки ученик по отделно, както пише 
и П. Симон в своя „Практически наръчник за работа по 
проекти”. Важното в случая е, учениците да знаят как ще 
бъдат оценявани и какви са критериите за оценката.

Работата по проекти е творческа и изследователска. 
Чрез нея се развиват освен творческите способности на 
учениците, но и художественият им поглед върху зада-
чата – да подредят по нестандартен начин презентация-
та, така че да изглежда и естетически красиво, да пред-
ставят фолклора по нов начин, например в съчетание с 
друг стил музика, като ги сравнят и разграничат, или да 
включат свои собствени творби в училищното търже-
ство. Всичко това трябва да е дело на учениците, а учи-
телят трябва да изпълнява функция на консултант, съ-
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ветник, подпомагащ и насърчаващ художествено-твор-
ческия процес.

Пила (Jigsaw)
„Пила“, „пъзел“ или „мозайка“ (Jigsaw) е интерактивен 

метод, създаден от Елиът Арънсън. При него се сформи-
рат групи от по 6 души като водещо е взаимодействи-
ето в сформираните групи. Работи се върху учебния 
материал, който се разделя на смислово завършени и 
логически части. Всеки член на групата търси допълни-
телна информация по отделния откъс за групата, като 
след това групите се преструктурират. Разпределят се 
така, че във всяка нова група да има член на всяка от 
предишните – “среща на експертите”. По време на тази 
среща всеки споделя наученото от предишната група. 
След “срещата на експертите” отново се преразпределят 
групите и се връща първоначалната им конфигурация. 
Всеки споделя какво е научил от другите “експерти”.

Така, чрез взаимодействие между всички участни-
ци, се обхваща цялата тема. Този метод отнема време, 
но е постижим в рамките на учебния час. Може да се из-
ползва в уроци за нови знания, например в VII клас, при 
изучаването на различни музикални епохи, като темата 
може да се раздели на следните компоненти:

Тема: Изкуството на Барока
1 екип: Барокът в архитектурата, музиката, изобра-

зителното изкуство
2 екип: Барокови композитори
3 екип: Музикални жанрове от Бароковата епоха.
Вариант за тема в VI клас е Салонни танци
1 екип: танго, рокендрол
2 екип: мамбо, самба
3 екип: ча-ча-ча, туист
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Вариант за тема в V клас е Родопска област
1 екип: Песните в Родопите
2 екип: Танците в Родопите
3 екип: Инструментите в Родопите
В края всеки попълва индивидуален тест, чиято 

оценка освен за участника, води и до резултат за целия 
екип. Т.е. резултатите на всеки са значими както за него 
самия, така и за общия успех.

Методът „Пила“ проявява своята интерактивност 
във взаимодействието между участниците в екипите, 
създава предпоставки за развитие на толерантно отно-
шение на учениците към мнението на другите, изслуш-
ване, сътрудничество, творчество в структурирането на 
изказванията (начин на изложение на наученото пред 
различните екипи). Учителят играе ролята на водещ, 
подпомагащ, консултант, съветник, оценяващ.

Групова дискусия
Груповата дискусия е един от най-разпространените 

активни методи на обучение. Съществуват разновид-
ности на дискусията: обща, ръководена (насочена), раз-
съждаваща, изследователска, проучвателна, оценъчна, 
панелна, по процедура филипс-66, „мозайка“ или отво-
рена дискусия, творческа дискусия.

В часа по музика дискусията може да се проведе като 
интерактивен метод в рамките на дейностите изпъл-
нение и слушане на музика. При слушане на музика от 
учениците много често се изисква да дадат отговор на 
различни въпроси. След прослушването на откъса освен 
правилни и грешни отговори, често учениците споделят 
своето мнение, дават различни предложения, свързани 
с произведението, хрумнали им на момента. Учителят 
може да зададе по-широк за обсъждане въпрос с цел твор-
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ческо представяне на натрупаните знания на учениците, 
тяхното преобразуване и създаване на предпоставки за 
образуване на нови съчетания. Дискусията стимулира са-
мостоятелното мислене, изгражда у тях умения за отсто-
яване на собственото мнение, умение да се изслушват 
без критики гледните точки на другите, възможност да 
се прояви критика към собственото мнение.

Методът цели обмен на идеи и мнения между учас-
тниците. Важни черти на метода са непрекъснатият об-
мен на информация, предлагането на различни подходи 
към един и същ проблем, възможност всяко изказване 
да бъде критикувано, стимулиране на общо, групово ре-
шение, позиция. Чрез този метод се стимулира комби-
нирането на частични решения за създаването на ново, 
творческо, т.е. този метод стимулира творчеството на 
учениците, създаването на оригинални решения.

По време на дискутирането учителят поставя ясни и 
конкретни въпроси, като се стреми да се придържа към 
темата. Той не трябва да афишира ролята си на експерт, 
а да стимулира творческото мислене на учениците, да 
изготви план и да се придържа към него. В края на дис-
кусията оценява участието на учениците и техните по-
стижения.

Всеки от вариантите на груповата дискусия има спе-
цифичен начин на приложение. При нея някои автори 
предлагат различни начини за подредба на участници-
те. Ако се дискутира в малки групи от 7-10 души, то е 
удачно участниците да са разположени в кръг. Ако дис-
кусията се води от учителя, удобно подреждане е в по-
лукръг, за да се виждат всички. Възможно е учениците 
да се наредят в кръг, като и учителят се включи в него. 
Така би се туширала ролята му на експерт – на кръглата 
маса всички са равни.
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Може да се дискутира и спрямо музикалната дейност 
изпълнение на музика. Тук учениците чрез дискусия 
обсъждат и аргументират избора си на подходящи ин-
струменти за съпровод, подходящо темпо и динамика 
на изпълнение на песента, кои ще бъдат солисти и ин-
струменталисти, кой ще изпълнява ролята на диригент 
и т.н. Друг вариант е да се посочи конкретен въпрос, за-
сягащ развитието на музикалното изкуство: Как може 
да осъвременим народната музика без да унищожим 
нейният специфичен характер? (VI клас – „Оригинален и 
обработен фолклор“), По какъв начин промяната на сти-
ла може да се отрази на музикалното произведение? (VII 
клас – „Стилът в музиката, в изкуството, в живота“), или 
да се зададат въпроси за откриване на практически ре-
шения: Как можем сами да си направим музикални ин-
струменти? (V клас – „Ударни музикални инструменти“).

Дискусията често се използва в някои от етапите на 
други интерактивни методи като например в метода на 
проекта в етапа на разработване при комуникацията на 
членовете на екипа или при ролевите игри за откриване 
и осмисляне на придобития опит от тях.

Ролеви игри
Ролевите игри са интерактивен метод със ситуати-

вен характер. Чрез тях учениците имат възможност да 
преживеят в безопасна и контролирана среда ситуации 
от реалния живот. Подходящи за използване в обучение-
то по музика са симулационните игри. Тяхната основна 
цел е адекватно поведение в определени ситуации. Но 
освен това те спомагат за усвояването на знания и цен-
ности, формирането на умения и изграждане на харак-
тера на учениците. Този метод допринася за промяна на 
нагласите у учениците като наподобява реалния свят и 
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им дава възможност да потърсят алтернативни подхо-
ди, за да се справят с определена ситуация.

Учебният час по музика съчетава и трите музикални 
дейности – възприемане, изпълнение и съчиняване на 
музика, което създава динамична среда на обучение. Ро-
левите игри са подходящ метод, чрез който учениците 
да се включат активно в музикалните дейности в роля-
та на: певци, инструменталисти, танцьори, солисти, хо-
ристи, оркестранти, композитори, диригенти, публика. 
Този метод дава възможност на всички, без изключение, 
да придобият ценни умения за изграждане на личния си 
музикален опит и естетически вкус, да уважават избора 
на другия, да бъдат толерантни към различието и чуж-
дото мнение, да се изслушват.

В. Михайлов40 посочва като подходящ за усвояване на 
умения за адекватно поведение в концертна зала ситуа-
ционният метод „Концерт в клас“. При предварителната 
подготовка учениците споделят опита си от посещение 
на концерти и сами определят нормите на поведение в 
концертната зала, ролите на всички участници – пуб-
лика, изпълнители, водещи, жури, организатори. Могат 
да съставят и програмата на концерта. Учителят има 
активна роля в определянето на правилата на играта, 
както и в обсъждането след нейното приключване, като 
е добре да насърчава личното, оригинално мнение, да 
задава въпроси, провокиращи мисленето на учениците, 
за да се осмисли придобитият опит от играта.

По подобен начин може да се проведат различни му-
зикални мероприятия с цел запознаване на учениците с 
тях и преодоляване на напрежението и притеснението от 
представянето на сцена. Ако предстои конкурс за изпъл-
нение на песен, той предварително може да се изиграе 
40  Михайлов, В. Интерактивни форми и приложението им в музикал-
но-възпитателната практика.-Музикални хоризонти, №9, 2010, с.19-20.
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в часа по музика, като самите ученици се превръщат в 
жури, което оценява изпълненията, а певците и инстру-
менталистите преживяват в близка и непринудена среда 
под формата на игра напрежението и сценичната треска 
от явяването на конкурс, конкурират се със съучениците 
си и развиват умения за сценично поведение, толерант-
ност и уважение на изпълненията на другите.

Под формата на игра учениците могат да изградят 
своите еталони за художественотворческо и естетично 
изпълнение на музикално произведение, да развиват 
музикалните и творческите си способности като съчи-
няват песни, акомпанименти на детски музикални ин-
струменти, музикални картини. Създаването на реални 
условия за общуване с музиката при ролевите игри е 
важна предпоставка за успешното прилагане на метода.

Симулационните игри (концерт в клас, Мюзик ай-
дъл, Х-фактор и др.) се определят като разширени ро-
леви игри, тъй като обикновено имат определен сцена-
рий и целят да се изведе поука, ново знание от дадена 
ситуация. Те не са чисто импровизационна форма, опи-
раща се на опита на участниците, както е при ролеви-
те игри. Симулационните игри дават възможност да се 
преживее предизвикателна ситуация в безопасна среда. 
Те предизвикват емоционална ангажираност и са много 
силен инструмент за учене чрез преживяване. От голя-
мо значение при тях е обсъждането и споделянето на 
опита след симулацията.

Лавина
Лавината е метод за събиране на информация. Може 

да се приложи устно или писмено. При писмения вари-
ант в началото на лист се записва проблем. Листът пре-
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минава през всички ученици, които записват мнението 
си по проблема. За да не се вижда написаното листът се 
сгъва. Последният писал или учителят разгъва листа и 
прочита всички мнения. При устния вариант всеки дава 
мнението си, като може да има условие вече казани неща 
да не се повтарят. Добре е въпросът да не предполага 
еднозначен или двузначен отговор. За пестене на вре-
ме може да се пуска лист на всяка редица при писмения 
вариант. Времето за попълване зависи от естеството на 
въпроса и броя на учениците.

Беседа
Един от класическите методи на общуване в обуче-

нието и в същото време един от най-използваните инте-
рактивни методи е беседата. Чрез характерните за нея 
въпроси и отговори тя се използва за провокиране на 
групово участие и взаимодействие между участници-
те. Добре е да се използва за решаване на практически 
житейски ситуации, чрез миналия опит на участниците. 
Често се използва в съчетание с други подходи на обуче-
ние. Може да бъде полезен метод за изграждане на по-
ведение при посещение на концерт, както и за анализ на 
поведението на артиста на сцената и след това изпроб-
ването на различни варианти в извънкласните занима-
ния във вокална група или при индивидуално изпълне-
ние от учениците.

В своята статия за интерактивните методи в музи-
калната практика Владимир Михайлов посочва, че е 
удачно използването на метода “концерт в клас”, в чия-
то основа стои дискусията, стимулираща изразяването 
на лично мнение от учениците.
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Визуализиране
За децата е характерно образното виждане на света, 

затова много подходящ метод е визуализирането (она-
гледяването) чрез т.нар. “карта на ума” или с “линия на 
времето”. Всеки възприема онагледената информация 
по различен начин и чрез този метод учениците могат 
да осъзнаят различията във възприятията на своите 
връстници, както и това, че това е естествено – всеки да 
е различен с нещо от другия.

Визуализирането в часа по музика се осъществява и 
когато:

• учителят използва помагалото стълбица или сте-
пенното помагало, когато иска да онагледи висо-
чината на тоновете в мелодията;

• при онагледяване на движението на мелодията с 
ръка или със знаци на дъската;

• при осъзнаване на характера на дадено произве-
дение, може да се използват подходящи картини, 
стихове, танци;

• може да се онагледи характера и с отделни дви-
жения, чиято повторяемост например изразява 
музикалната форма на произведението;

• онагледяване може да се използва при изучаване 
на неравноделни размери за открояване на дяло-
вете в тях и бързото им усвояване (може да се из-
ползват освен фигури и цифри) и т.н.

Разгледаните по-горе интерактивни методи са малка 
част от създадените в световен мащаб. Този труд обаче 
има за цел не разглеждането на всички интерактивни 
методи, а да провери кои от тях имат практическо при-
ложение в урока по музика и съдействат за развитието 
на художествено-творческите способности на ученици-
те. Затова се спрях само на отделни интерактивни мето-
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ди, за които вярвам, че ще дадат положителен резултат.

5. Интерактивните методи в обучението на деца-
та със СОП (специални образователни потребности)

Идеята за интегрирането на деца с различни образо-
вателни нужди в общото образование не е нова, но е из-
вървяла дълъг път на развитие. Във Всеобщата декла-
рация за правата на човека чл.26, ал.141 се посочва, че 
всеки човек има право на образование, което да е „насо-
чено към цялостното развитие на човешката личност“.

Основната идея при интеграцията на деца със СОП е 
те да бъдат със своите връстници и да бъдат поставени 
в една реална учебна среда, в която постепенно да се на-
учат да се справят сами, без помощ. В Националния план 
за интегриране на деца със СОП и/или с хронични забо-
лявания в системата на народната просвета от 2004 г. се 
дава определение на понятието интегрирано обучение: 
„процес, при който детето независимо от вида на увреж-
дането е включено в общата образователна среда“42.

Според този Национален план включването в среда-
та се осъществява чрез изграждане и функциониране на 
„подкрепяща среда“ с подходящи архитектурни и соци-
ално-битови условия, чрез индивидуални образовател-
ни програми, специални учебно-технически средства, 
дидактични материали и помагала.

Този национален план е изготвен и осъществен още 
преди влизането на страната ни в Европейския съюз. 
Днес вече България има повече опит в обучението на 
деца със СОП, създадени са нови закони и разпоредби 

41  Всеобща декларация за правата на човека – http://www.ohchr.org/EN/
UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=blg , с.5 (07.02.2022)
42  Националния план за интегриране на деца със СОП и/или с хронич-
ни заболявания в системата на народната просвета – https://karindom.org/
pdf/inclusive/nplan_integrirane.pdf , с.3-4 (07.02.2022)
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в тази насока. Един от последните проекти на МОН е 
Оперативната програма „Наука и образование за инте-
лигентен растеж“ 2014-2020 година. Една част от про-
грамата е свързана и с обучението на ученици със СОП. 
С новите образователни стандарти вече е факт и обще-
ството също знае, че децата със специални образовател-
ни потребности се обучават наравно с другите, а не се 
крият както е било преди години.

За интегрираното обучение Д. Димова посочва, че: 
„То е най-верният път за социализация и адаптация на 
децата със СОП. Чрез него те чувстват, че не са по-раз-
лични от другите.“43 От друга страна „Интегрираното 
обучение има положително въздействие и върху здра-
вите деца, защото повишава тяхното социално чувство 
и ангажираност към интегрираните в групата деца.“44

Тук е моментът да се уточни, че има няколко вариан-
та в терминологията при описване на включването на 
детето със СОП в масовите училища. Тази терминология 
се мени все по-често. Първоначално се говореше за ин-
теграция на децата със СОП, малко по-късно се използ-
ваше терминът включващо обучение, като се създадоха 
специализирани центрове за ресурсна подкрепа, в кои-
то децата със СОП можеха да отидат и да бъдат подпо-
могнати спрямо своите индивидуални потребности.

Днес новият образователен закон определя обуче-
нието на децата със СОП в масовото училище като при-
общаващо.45 Основната цел на това приобщаващо обуче-
ние е средата да се приспособи към децата, но и децата 
да се приспособят към средата, т.е. получава се двояка 
43  Атанасова, Н. Предизвикателството интерактивни методи на обуче-
ние, Пловдив, 2012
44  Атанасова, Н. Предизвикателството интерактивни методи на обуче-
ние, Пловдив, 2012
45  Наредба за приобщаващо образование – https://www.mon.bg/upload/ 
28504/nrdb-priobshtavashto_04112021.pdf (02.02.2022)
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връзка. Днешното приобщаващо обучение изисква в 
масовите училища да има функциониращи екипи за т.
нар. допълнителна подкрепа, които включват психолог, 
ресурсен учител и логопед. Част от този екип за допъл-
нителна подкрепа са и учителите, които преподават по 
общообразователните предмети. Целта днес е децата 
със СОП да бъдат неразделна част от обучаващата среда, 
да влизат в редовни учебни часове, но да се обучават по 
индивидуални програми по всеки учебен предмет.

От тук следва, че приобщаването на деца със СОП из-
исква редица промени: в законодателството и ресурсна-
та обезпеченост, които вече на много места в страната 
са факт; промяна на подхода на обучение в училище, но 
и подкрепа от страна на родителите и обществеността. 
Обществото на XXI век е извървяло дълъг път, за да по-
каже, че хората със специални нужди и децата със спе-
циални образователни потребности са като всички. Ала 
все още част от това общество предпочита тези хора да 
стоят в сянка, да не се знае за тях. В тази насока е необ-
ходимо да се работи повече.

Голяма част от ресурсните центрове днес са част от 
училището, използва се нова терминология с ново зна-
чение – говори се за приобщаващо образование – учени-
кът със СОП е поставен в реална учебна среда заедно със 
свои връстници, но в същото време получава подкрепа 
и помощ от специалистите за допълнителна подкрепа в 
училището(ресурсен учител, психолог, логопед) или на-
селеното място. Учениците от масовия клас също участ-
ват в този процес – и те се адаптират към нова учебна 
среда, която включва „различните“ деца.

Едни от водещите изследователи в областта на ин-
теграцията на учениците със СОП в България са В. Ра-
дулов, З. Добрев, Д. Левтерова-Гаджалова, Ж. Атанасова.
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Обучението на деца със СОП в реална среда е специ-
фично и изисква допълнителна подготовка от страна на 
учителя. Трябва да се има предвид, че при децата със СОП 
се изискват много по-малко като количество знания в 
сравнение с децата в норма, но тези знания трябва да са 
подбрани много точно и съобразно индивидуалните тем-
пове на развитие на всяко отделно дете със СОП. Много 
често при по-тежки състояния не можем да говорим за 
действително обучение. Но контактът с реалната среда и 
с реалната ситуация на обучение само по себе си са богат-
ство за ученика със СОП. Въздействието, което оказва са-
мото присъствие на детето в реалната среда, е комплекс-
но, влияе цялостно на личността на детето със СОП.

По мнението на К. Антонов46 арттерапевтичните дей-
ности могат да повишат социализирането на учениците 
със СОП, както и да повишат техните когнитивни и обучи-
телни възможности. Съгласна съм с твърдението на авто-
ра, а и не само той мисли по този начин. Редица нови из-
следвания и търсения в тази област се правят ежедневно 
и се търсят множество начини за работа с децата със СОП, 
както и възможност за въздействие с цел компенсация.

Според същия автор системата на М. Монтесори пред-
лага възможности за работа и с деца със СОП. Погледнато 
от тази страна, това наистина е приложимо. Системата на 
М. Монтесори предлага възможност всяко дете да се раз-
вива с индивидуални темпове по всеки учебен предмет, 
според развитието на собствените му способности.

Вариант за приложение на арттерапевтични методи 
в часа по музика предлага и С. Бакълтър в книгата си 
„Практическа арт терапия“. В трета глава на настоящия 
труд е описан допълнително направен микроекспери-
46  Антонов, К. Арттерапевтични дейности и Монтесори-терапия при 
деца със специални образователни потребности в условията на дневен 
център в гр. Тетевен.-Специална педагогика, №2, 2013, с.53-54
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мент, който включва и подбрани методи от по-горе по-
сочения труд на С. Бакълтър (миниатюрна рисунка).

Търсенето на нови пътища за развитие на „различни-
те“ деца има резон в новите учебни програми, но може 
да се почерпи както от чуждия опит, така и от личните 
наблюдения в процеса на ежедневната преподавателска 
дейност.

Музиката като изкуство въздейства върху самата 
личност и емоциите още с първите звуци от творбата. 
При децата със СОП се цели реакция – физическа, емо-
ционална, чрез която да се установи досега на детето 
до музиката и по този начин да се осъществи обратна 
връзка, много важна и за приложението на интерактив-
ни методи в обучението. 

Учителя по музика има много важна роля при опре-
делянето на знанията и уменията, които децата със СОП 
трябва да придобият в процеса на обучението си. Тези 
знания и умения задължително трябва да са съобразе-
ни с индивидуалните особености на ученика със СОП, 
могат, и е добре да бъдат свързани с неща, които детето 
познава, умее, но и се опират на ДОС за съответния клас. 
Например, при слушане на музика на детето със СОП 
може да не дадем задача, а да очакваме само реакция 
при прослушване на произведението, или пък може да 
се постави по-лесна задача, която задължително трябва 
да отговаря на възможностите на детето.

Музиката въздейства върху детето със СОП и емоцио-
нално, и терапевтично. Песента е достъпен начин за при-
общаване на тези деца към децата в норма. К. Караджова 
и Д. Щерева47 посочват детските музикални инструменти 
като начин за развитие на речта, концентрацията както и 
за музикална терапия. В своя труд авторките правят ня-
47  Караджова, К., Д. Щерева. Алтернативни средства за въздействие при 
деца с умствена изостаналост, С., 2009
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кои заключения, важни за работата в часа по музика:
• При продължителни системни занимания децата 

с УИ придобиват умения за повторение на комби-
нация от движения (приложимо при изпълнение 
на основни танцови движения – V, VI клас).

• Музиката действа силно на емоциите на децата с 
УИ – движат се, скачат, рядко се наблюдава спо-
койно поведение – при възприемане на класиче-
ска музика.

• Най-силната физическа активност е наблюдавана 
при слушане на музика.

Тук дадох някои примери как може да се организират 
и индивидуални, и групови задачи, но за да се осъщест-
ви основната цел на включващото обучение, детето със 
СОП трябва да бъде поставено при същите условия на 
обучение като съучениците му в норма.

Интерактивен метод, който много успешно може да се 
използва при децата със СОП, е ролеви игри и по-точно 
симулационните игри, които са разновидност на ролеви-
те. Още от предучилищна възраст играта като дейност 
трудно се усвоява от детето със СОП – необходимо е на 
детето да му бъде показано как да играе48, тъй като само-
то то не влага смисъл в извършваните игрови действия, 
за него те са нещо непривично и чуждо, детето стои изо-
лирано от групата, често дори се страхува да предприеме 
някакви действия. Поради тази причина ситуационните 
игри са доста подходящ метод при деца със СОП.

При тях може да се определят граници, например де-
тето да изпълнява ролята на инструменталист в оркес-
тър. В тази ситуационна игра основната задача е детето 
да научи, че в оркестъра се свири на музикални инстру-
менти. Дава му се детски ударен инструмент, например 
48  Маркова, В. Ролята на играта при обучението по математика на ум-
ствено изостанали деца.-Специална педагогика, 2011, №3, с.87-92
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клавеси или маракас, с който да може лесно да се борави. 
Учителят показва как се свири на инструмента, насър-
чава детето да прави опити за самостоятелно боравене 
с него. Това може да бъде първоначалното запознаване с 
музикални инструменти и е възможно да стане в ресур-
сния кабинет извън рамките на учебния час.

В следващия учебен час, докато учениците от класа 
изпълняват зададена и заучена в предишния час рит-
мична схема, учителят подпомага изпълнението на 
детето със СОП като свири заедно с него на идентичен 
музикален инструмент. След няколко учебни часа е въз-
можно детето със СОП да бъде оставено да свири само 
на своя инструмент без помощ от учителя. Така в един 
и същ момент от часа се използват два метода – тради-
ционен и интерактивен, традиционният метод – в обу-
чението на целия клас, а интерактивния – в обучението 
на детето със СОП.

Вариант е да се използва и само интерактивния ме-
тод на ролевите игри. Тогава всички ученици ще бъдат 
увлечени в играта на „Оркестър“, могат да си изберат ди-
ригент, да решат кои инструменти ще засвирят първи, да 
си съчинят собствена партитура и в този процес на об-
щуване и обсъждане да дадат роля и на детето със СОП. 
От този момент нататък ситуационната игра прераства 
в ролева и постепенно детето със СОП бива приобщава-
но към работата на класа, придобива увереност в своите 
възможности, а другите ученици се учат на толерантност.

Музиката е изкуство, което развива естетическите 
еталони за красиво и грозно, възвишено и низко. Музика-
та достига до емоционалният свят на ученика по-бързо 
от термините в хуманитарните науки и цифрите в мате-
матиката. Но в ерата на техниката неизменен помощник 
на учителя по музика става компютърът. С развитието 
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на технологиите за масова информация и комуникация 
е неизбежно те да не присъстват често в класната стая. 
Те са средството, чрез което съвременните деца общуват 
най-често. Но е важно да подчертаем – само средство. Тех-
нологиите не са интерактивни методи, а само помощник 
в осъществяването на някои от тези методи.

Интерактивните методи дават тласък на учебния 
процес почти без усилия от страна на учителя по време 
на учебния час. Предварителната им подготовка обаче 
изисква повече време и ресурси, които доста преподава-
тели си спестяват и от това страдат не само учениците, 
но и обществото. Горепосоченото в никакъв случай не 
цели да обиди учителското съсловие, нито традицион-
ните методи на обучение да бъдат премахнати. Тради-
циите са основата, корените на образованието, но е нуж-
но да има и новости. Интерактивните методи се опират 
на много от традиционните методи, работят съвместно, 
което всъщност е най-важното.

Интерактивните методи допълват възможностите 
на образователната система, дават и повече свобода, да-
ват свобода на учителя да наблюдава своите ученици, 
да търси възможност да стигне до всеки един. Интерак-
тивните методи дават тази възможност, дават свобода 
от рутината в обучението като цяло. Интерактивните 
методи дават свобода и на ученика – да намери мястото 
си в класа – както на ученика в норма, така и на ученика 
със СОП. Тези методи не са нови, не са съвременни, дори 
някои от тях не са и описани, а може би и никога няма 
да бъдат. Защото всеки учител има свободата да създава 
нови методи, та дори и интерактивни, стига да отгова-
рят на потребностите на неговите ученици, стига да му 
служат, да му дадат възможността като специалист да 
прояви креативността и творческия си потенциал.
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ВТОРА ГЛАВА
ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКИ  

СПОСОБНОСТИ

Художествено-творчески способности – така форму-
лиран, терминът на пръв поглед носи много значения. 
Може да бъде свързан както с художествената сфера (в 
литературата – произведенията на изобразителното из-
куство), така и с творческия процес в неговата цялост. 
Погледнато обаче като едно цяло – художествено-твор-
чески процес (или способности), терминът е обусловен 
отчасти от значенията на термините, съдържащи се в 
него: художествен (свързан с естетическото възпита-
ние), творчески (създаване на нещо различно, ново) и 
способности (индивидуалните особености у човек, които 
обуславят успешното занимание с различни дейности).

Основна цел на настоящото изследване е практи-
ческото приложение на някои интерактивни методи в 
обучението по музика, чрез които да се развият худо-
жествено-творческите способности на учениците от 
V-VI клас. Обект на изследване е процесът на обучение 
по музика в V-VI клас. Предмет на изследването са худо-
жествено-творческите способности на учениците в обу-
чението по музика в клас и извънкласна дейност.

За да постигна основната си цел, си поставих следни-
те задачи:

1. Да се установи отношението на някои преподава-
тели към използването на интерактивни методи в обу-
чението;

2. Да се установи отношението на учениците към 
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участието им в художественотворчески дейности (анке-
та № 1, 2);

3. Да се мотивират учениците за художественотвор-
ческа дейност чрез използване на различни традицион-
ни и интерактивни методи (в рамките на учебните часо-
ве и извънкласната дейност, проведена от преподавате-
ля – вокална група);

4. Да се определи в каква степен интерактивните ме-
тоди (даден интерактивен метод) влияят (влияе) вър-
ху развитието на художествено-творческата дейност на 
учениците и оттам на техните способности за художест-
вено творчество;

5. Да се съберат и анализират данни за проявите на 
художествено-творческа дейност на учениците в извъ-
нучилищна среда след прилагането на интерактивни 
методи на обучение.

Методите, които използвах, за да реализирам поста-
вените задачи са педагогически експеримент, струк-
турирано включено наблюдение, анкетно проучване 
с ученици и учители. Преди обаче да се представят ре-
зултатите от тях, е необходимо да се изяснят понятия-
та способности и художествено творчество и връзката 
между тях.

1. Същност на способностите. 
Общи и специални способности
Психолозите с години изследват способностите на 

човек и търсят обяснение, какво представляват. Но на-
мирането на точна дефиниция и до днес ги затруднява 
поради особената природа на способностите. Различни-
те проявления на способностите изследват учени и екс-
периментатори като С. Рубинщайн, Б. Теплов, Б. Мяси-
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щев, Г. Пирьов, А. Ковалев, Г. Мавров, Т. Трифонов и др.
С. Рубинщайн определя способностите като „синте-

тично образование, необходимо за извършването на 
дейността”49. Б. Теплов пък посочва, че способностите 
са такива индивидуално-психологически характерис-
тики на личността, които благоприятстват успешното 
извършване на дадена дейност, но и се създават в дей-
ността.

Според Т. Трифонов, способностите не спадат към 
нито един психичен процес или процесуално свойство. 
Той смята, че за да се дефинират способностите трябва 
да се отговори на въпросите: „(...) какво представляват 
способностите, как се формират, въз основа на какво 
се изграждат, и в какво се изразяват“.50 От тези условия 
за дефиниране на способностите Т. Трифонов извежда 
следното определение: „способностите са функциона-
лен ансамбъл от затвърдени индивидуални свойства на 
психичните процеси, познавателни психични структу-
ри, операционни концептуални модели”.51 Общоприето 
определение за способностите е това от съвременния 
тълковен речник на българския език: способност, това 
е природна дарба, талант, заложби, дарование. Освен 
това способност е и притежанието на възможност за из-
вършване на нещо.

В специализираната литература е залегнало схваща-
нето, че заложбите са предпоставка за развитие на спо-
собностите. Смята се, че човек се ражда със заложби за 
извършване на определена дейност. Но дори и човекът 
с най-много заложби (предпоставки) не живее изолира-
но, а взаимодейства със всичко около него: околна сре-

49  Димитрова, М. Способности и художествено творчество. Квазар. С., 
2003, с.14
50  Трифонов, Т. Обща психология. София: 1996, с.215
51  Трифонов, Т. Обща психология. София: 1996, с. 215
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да, хора, животни, природа, техника, т.е. човекът е соци-
ално същество и като такова, обкръжението му и среда-
та, в която живее, оказват огромно влияние на неговото 
развитие, независимо от заложбите, които има.

От това следва, че при всеки отделен човек се раз-
виват различни способности, обусловени от средата на 
живот и обществените условия, тъй като при различ-
ни условия, за развитието спомагат различни заложби. 
Следователно не всички заложби се развиват до ниво 
способности, затова понякога дадена способност се про-
явява частично или изобщо не се проявява.

Психолозите разглеждат две основни групи способ-
ности: общи (природни) и специални. Общите способ-
ности се отнасят до всички видове дейности с разно-
образен характер. Тези способности са наречени още 
природни – формират се и се развиват на база природ-
ните дадености, природната надареност у човека, или 
така наречените заложби. Специалните способности 
са тези, които се отнасят до една единствена дейност 
и нейното професионално изпълнение: педагогическа, 
певческа, изобразителна, техническа и т.н. Смята се още, 
че способностите са свързвани и с интелекта, но за тях 
се съди по крайния продукт на дадена дейност – учеб-
на, творческа, двигателна, умствена. От това следва, че 
способностите са строго индивидуални, а при всеки чо-
век те се проявяват по различен, неповторим начин и по 
различно време.

Но освен общи и специални, в литературата способ-
ностите се класифицират и по други признаци. На еле-
ментарни и сложни ги дели К. Платонов, а сложните от 
своя страна авторът разделя на общи и частни.52 М. Ди-
митрова отбелязва, че не може да се говори за способ-
ности изобщо, независимо от това какви творби се съз-
52  Пирьов, Г., Т. Трифонов. Способности и развитие. С., 1980, с.109
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дават в конкретната художествена дейност. Авторката 
допълва още, че извън обществото не могат да се обяс-
нят човешките творчески сили, тъй като между живот 
и дейност съществува принципа за единство, т.е. (както 
се посочи и по-горе) човек не е изолиран от средата, в 
която живее и тя му влияе в една или друга степен. А 
по този начин влияе и на развитието на способностите, 
било то общи или специални53.

Способностите се развиват прогресивно, т.е. от 
по-елементарни към по-сложни форми(продиктувано 
от природата психичните процеси). Ниската степен на 
развитие на дадени способности е предпоставка за тях-
ното усъвършенстване, а при по-висока степен на раз-
витие, това усъвършенстване освен количествено се 
превръща и в качествено, като се променят онези свой-
ства и процеси, които отговарят за формирането на спо-
собностите.54

Г. Пирьов и Т. Трифонов посочват разнообразието на 
връзките между способностите и други не по-малко зна-
чими понятия, свързани с психически явления: самата 
личност и нейната структура; характера; темперамента; 
знанията, уменията и навиците; мисленето; интереси-
те; наклонностите; заложбите; надареността; таланта. 
При обучение, основаващо се на внушението, в случаи, 
когато се преподават само знания, без да се обръща вни-
мание на способностите или пък при налични способ-
ности, авторите подчертават, че по ред причини, способ-
ностите не могат да се развият. Т. e. ученикът може да 
притежава способности, които обаче да не могат да се 
измерят с обикновен тест (както посочва Д. Василев за 
тестовете в системата на образованието, където тесто-
53  Димитрова, М. Способности и художествено творчество. Квазар. С., 
2003, с.14
54  Пирьов, Г., Т. Трифонов. Способности и развитие. С., 1980, с.124
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вете са ценен инструментариум, но не са надежден из-
мерител на „надареността“ на учащите“55).

Преход от знания към способности се осъществява 
чрез уменията и навиците, които са по-устойчиви. 56 
Знанията, уменията и навиците са механизми за раз-
витие на способностите, посочват Г. Пирьов и Т. Трифо-
нов.57 Често се получават грешки при констатиране на 
съществуването на способности у ученика поради това, 
че за тях се съди от неговите вече изградени знания и 
навици. В действителност може да са необходими опре-
делени условия, за да се развият скритите способности 
на ученика.58 Връзката между уменията и способностите 
е такава, че наличието на умения за бързо и лесно усво-
яване на определена дейност свидетелства за съществу-
ването на заложби и способности в съответната сфера.59

Дж. Гилфорд е на мнение, че всеки човек притежа-
ва всички способности в някаква степен.60„По-лекото и 
по-бързо усвояване на знания и умения, от една страна, 
показва наличието на вече формирани способности, а 
от друга страна, в процеса на усвояването на знанията и 
уменията постепенно се формират и развиват съответ-
ните способности.“61

От казаното по-горе може да се заключи, че разви-

55  Василев, Д. Експериментална педагогика. Даниела Убенова. С., 2008, 
с.195
56  Пирьов, Г., Т. Трифонов. Способности и развитие. Народна просвета. Со-
фия, 1980, с. 43
57  Пирьов, Г., Т. Трифонов. Способности и развитие. Народна просвета. Со-
фия, 1980, с. 86
58  Пирьов, Г., Т. Трифонов. Способности и развитие. Народна просвета. Со-
фия, 1980, с. 43
59  Пирьов, Г., Т. Трифонов. Способности и развитие. Народна просвета. Со-
фия, 1980, с. 43
60  Легкоступ, П. Изкуство, творчество, интелектуално възпитание. УИ 
„Св.Св. Кирил и Методий”, С., 2006, с.67
61  Пирьов, Г., Т. Трифонов. Способности и развитие. С., 1980, с.43
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тието на способностите е двустранно опосредствано. 
От една страна не може да се формират способности без 
усвоените знания и умения в съответната дейност, а от 
друга страна, формираните вече способности са причи-
ната за по-бързото усвояване на нови знания и умения 
от ученика. Същото може да се отнесе и до музикалните 
способности. Без предварително натрупани музикални 
впечатления, знания и умения не може да се развият му-
зикалните способности, и обратно – без формирани му-
зикални способности и тяхното постепенно развитие, 
чрез натрупване на знания, умения и навици, трудно 
биха се възприемали по-сложни в емоционално-естети-
ческо отношение творби.

Според Г. Пирьов и Т. Трифонов, ако общите способ-
ности са развити до определено равнище, то тогава 
специалните способности могат да окажат благотвор-
но влияние върху общите. Авторите считат, че средата, 
в която се развива човек, освен общото му развитие, 
осигурява основа за формиране на специалните му спо-
собности, но на основата на конкретната дейност, което 
още веднъж потвърждава мнението, че способностите 
са обусловени и зависят от дейността, с която се занима-
ва човек и поради това се развиват в тази дейност и се 
оформят спрямо нея.62

Може да се отбележи, че развитието на способности-
те на учениците се намира в основата на някои от по-
знатите ни от реформаторската педагогика системи на 
обучение (Петер Петерсен, Рудолф Щайнер, Селестен 
Френе и др.). Начинът на обучение дава възможност на 
учениците да се справят с учебния материал като се раз-
делят на групи според своите собствени възможности. 
Така по всеки учебен предмет се сформират разнородни 
по състав класове.
62  Пирьов, Г., Т. Трифонов. Способности и развитие. С., 1980, с.105
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Това спомага за развитие както на познавателните 
способности на учениците, предотвратяване на чув-
ството, че са изостанали от нивото на групата, така и на 
способността им за взаимодействие с различни по със-
тав групи, екипи. Подпомага се и развитието на взаимо-
отношенията между всички ученици, като ги поставя в 
необичайни ситуации – работа с други партньори в раз-
лични екипи например, което е причина за придобива-
нето на по-богат житейски опит, важен за развитие на 
художествено-творческите способности.

Друг изследовател – В. Шадриков, използва в своята 
методика учебен план, програми, методически пособия, 
но за шест равнища на обучение, което позволява да се 
обхванат всички ученици според техните способности. 
По този начин всеки ученик е на различно равнище по 
всеки учебен предмет и се намира в различни по състав 
класове. Изборът на равнището на сложност се променя в 
зависимост от развитието на способностите на ученика.63

При В. Дружнин64 се долавя по-рязко разграничаване в 
периодите на формиране на способностите. Авторът раз-
глежда развитието на креативността (творчеството), а 
според него то (развитието) протича в две фази: първата 
е развитието на общата способност без отношение към оп-
ределена дейност, което става около 3-5 годишна възраст 
чрез подражанието на възрастните; втората фаза е от 13 
до 20 години, като при нея на основата на общата креа-
тивност у човека се формират специалните способности, 
насочени към конкретна сфера на дейност. Във втората 
фаза от особено важно значение е семейната и образова-
телната среда, при която се развиват способностите.

63  Бояджиев, Филип. Иновационни технологии. Авангард Прима. С., 2010, 
с.136
64  Легкоступ, П. Изкуство, творчество, интелектуално възпитание. УИ 
„Св.Св. Кирил и Методий”, С., 2006, с.67
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М. Димитрова смята, че е невъзможно отделното 
разглеждане на общите и специалните способности. 
„На практика самоцелното и откъснато разглеждане на 
общата и на специалните способности се оказва невъз-
можно, тъй като личността е сложна вътрешна цялост-
ност, която не позволява подобен разрив.“65

Може да се обобщи, че т.нар. общи способности се 
отнасят до извършването на жизненоважни действия в 
ежедневието, свързани са с общото развитие на човек 
и се обуславят от развитието на личността, средата и 
условията на живот. Специалните способности се разви-
ват на основата на вече създадените общи способности, 
на открити специфични заложби и дадености, като за 
развитието и усъвършенстването им се изисква усилен 
труд, проява на характер и воля, както и постоянство.

От всичко дотук, ще се спра на следната дефиниция 
за способностите и ще се придържам към нея в насто-
ящия труд:

Способностите са индивидуалните особености у чо-
век, които обуславят успешното занимание с различни 
дейности. Те са следствие от натрупването на впечатле-
ния и сръчности, пораждат се в следствие на наблюда-
телността, емоционалността, мисленето, интуицията, 
въображението на човек, обусловени са от типа висша 
нервна дейност, както и от характера и темперамента на 
човек. Те са строго индивидуални за всеки човек, разви-
ват се прогресивно (от по-елементарни към по-сложни), 
а механизми за развитието им са знанията уменията и 
навиците.

65  Димитрова, М. Способности и художествено творчество. С., 2003, с. 17
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2. Музикални способности
За да се занимава успешно с музикална дейност, у чо-

век още от ранно детство трябва да се открият музикал-
ни заложби. За музиканта е много важен музикалния 
слух, или така наречената от някои автори музикалност. 
Тези две понятия в психологията често се разглеждат 
като различни, но за музикалните педагози това е едно 
и също нещо. Това е така, защото не би било възможно 
да нямаш музикален слух и да си музикален или обра-
тното. Музикалният слух е и основният критерий за му-
зикалност.

В самото начало на XX век Н. Римски-Корсаков раз-
деля музикалните способности на две групи: техниче-
ски, съответно свиренето на инструмент и пеенето, и 
слухови, т.е. музикалният слух.66 И. Хайнрихс изключва 
ритъма от музикалните способности. За него само музи-
калният слух е единна музикална способност, а Н. Ветлу-
гина определя две музикални способности:

„а) способност за преживяване на музиката, за раз-
личаване, представяне и възпроизвеждане на ладовите 
отношения и

б) способност за преживяване, различаване, предста-
вяне и възпроизвеждане на музикалния ритъм”.67 Спо-
ред нея тези способности са необходими и за възпри-
емане, и за възпроизвеждане, и за създаване на музика.

Не може да не се спомене и Б. Теплов – един от го-
лемите изследователи на музикалните способности, 
който определя три основни музикални способности, 
а именно: ладово чувство, музикално-слухови предста-
ви и чувство за ритъм. Това са познатите ни днес ладов 
усет, музикално-слухови представи и метроритмичен 
66  Тарасова, К. Онтогенез музыкальных способностей. Москва, 1988, с.3
67  Витанова, Л. Слуховата нагласа-проблем на музикалното възпитание. 
С., 1982, с.29
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усет. Л. Витанова е на мнение, че музикалните способ-
ности, определени от Б. Теплов, се отнасят само до въз-
приемането и преживяването на музиката. Според нея 
към тези музикални способности трябва да се добавят 
и други компоненти за изпълнителската и творческата 
дейност. 68

От своя страна Б. Теплов коментира класификации-
те на други автори: К. Сишор, Хекер и Цийен, Кьониг и 
др. К. Сишор разглежда музикалните способности като 
ги представя в пет групи: 1) музикални усещания и въз-
приятия; 2) музикално действие; 3) музикална памет 
и музикално въображение; 4) музикална интелигент-
ност; 5) музикално усещане, всяка от които съдържа по 
няколко способности (общо 25 способности). Б. Теплов 
не е съгласен с така направената класификация, тъй 
като тя обхваща музикалната надареност въобще – в 
нея са включени способности, които излизат извън рам-
ките на музикалността (творческо въображение, обща 
умствена надареност), както и способности, които се 
отнасят само до определен вид музикална дейност (из-
пълнителската например). 

В основата на класификацията си Кьониг поставя 
музикалността като общо понятие, в което се съдържат 
всички способности, нужни за разбиране, изпълнение и 
създаване на музика, като анализира основните видове 
музикални дейности и ги обединява в девет основни 
пункта. Хекер и Цийен разглеждат музикалните спо-
собности като изхождат от традиционните психически 
функции и ги подреждат в 5 компонента – сензорен, за-
държащ, синтетичен, моторен, идеативен.

До тук се вижда, че редица автори се опитват да из-
следват и класифицират музикалните способности по 
68  Витанова, Л. Слуховата нагласа-проблем на музикалното възпитание. 
С., 1982, с.29



68

определени признаци, но утвърдена и използвана в 
практиката е теорията на Б. Теплов, на която се опират 
и българските изследователи.

За да се градят каквито и да било способности, първо 
трябва да има основа, върху която да се стъпи – залож-
би, едва след това може да се говори за развитие: „Кате-
гориите музикален слух са предпоставките, заложбите, 
върху основата на които се развиват способностите.“69 
, т.е. музикалните способности. По отношение на про-
явлението си, способностите имат нееднакво време на 
развитие, което се дължи на индивидуалните различия 
у хората, на различните области на дейност, а също и на 
характера на дейността и развитието на дадената спо-
собност през различните етапи от човешкия живот. 70

В най-общ план, музикалните способности са раз-
вити, при определени (подходящи) условия (социална, 
битова, семейна среда), при наличието на предразполо-
жения, заложби. Чрез развитието на заложбите у човек 
се изгражда система от навици, умения и възможността 
тези умения да се усъвършенстват. От тази изходна по-
зиция много автори създават различни системи за раз-
витие на способностите, като например Д. Кабалевский, 
К. Орф и др.

В практиката е прието музикалните способности 
да се делят на основни и второстепенни. За основни 
се определят ладовият усет, метроритмичният усет и 
музикално-слуховите представи. Те изграждат т. нар. 
музикален слух, който дава възможност за успешно за-
нимание с музикалните дейности възприемане, възпро-
извеждане и съчиняване на музика в клас. За второсте-
пенна музикална способност П. Минчева определя усета 
69  Минчева, П. Музикалното образование в общообразователното учили-
ще. Пловдив, 2000, с.33
70  Пирьов, Г., Т. Трифонов. Способности и развитие. С., 1980, с.127
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за многогласие, който се гради на основата на музикал-
но-слуховите представи, тембровия слух.

Авторката отрича, че музикалната памет е музикал-
на способност – определя я като „конкретен вид усет-
ливост“71, отнасящ се до психическите особености на 
личността. Според П. Минчева паметта „съхранява ця-
лата духовна дейност на човека“72. Чрез запаметяване 
на определена музикална информация става възмож-
но по-нататъшното ѝ анализиране чрез сравняване, 
класифициране, обобщаване. Освен това посочва, че 
музикалната памет се опира на изградения музикален 
опит, а музикалния слух, който се състои от основните 
музикални способности, „е предпоставка за действието 
на музикалната памет“73. Т.е. музикалната памет е след-
ствие от натрупания музикален опит, който се формира 
от изграждането на музикалния слух чрез трите основ-
ни музикални способности музикално-слухови предста-
ви, ладов и метроритмичен усет. От последното, в съгла-
сие с П. Минчева, съм на мнение, че музикалната памет 
не е музикална способност.

Важно е да се спомене, че хората се различават по ко-
личеството и качеството на своите способности, което е 
така заради наследствеността, условията на живот и раз-
витие. Това се отнася и за общите и за специалните спо-
собности. Предпоставките за различие на способностите 
се отнасят и до съчетаването на способностите. „Напри-
мер у един от музикантите е развит най-ярко музикални-
ят слух, у друг – музикалните представи и памет, у трети 
– музикалното въображение и мислене, у четвърти – раз-
71  Минчева, П. Музикалното образование в общообразователното учили-
ще. Пловдив, 2000, с.33
72  Минчева, П. Музикалното образование в общообразователното учили-
ще. Пловдив, 2000, с.92
73  Минчева, П. Музикалното образование в общообразователното учили-
ще. Пловдив, 2000, с.93
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личните страни на емоционалната природа, и пр.“74

Във всяка музикална дейност се развиват комплекс 
от музикални способности, а чрез цялостното музикално 
възпитание се изгражда и естетическият вкус на детето 
към музиката. Една от основните цели на музикалното 
възпитание в България е естетическото възпитание на 
децата и учениците, което се осъществява посредством 
подбрани музикални образци от световната и българ-
ската музикална култура. За активизиране и развитие 
на музикалните способности може да се използват дет-
ски музикални инструменти в час по музика. Използва-
нето им активизира мелодичния усет, усетът за много-
гласие, метроритмичния усет. 75

В часа по музика, ако ученикът бързо и лесно усвоява 
мелодията на песента, без затруднения може да възпро-
изведе ритъма ѝ, предлага подходящ съпровод на детски 
музикални инструменти, то от това следва, че той при-
тежава развити в значителна степен ладов усет и метро-
ритмичен усет и музикално-слухови представи – основни 
музикални способности, както и че притежава и тембров 
усет, който помага за подбирането на подходящ инстру-
мент за съпровод на песента, спрямо характера ѝ.

За да има развити ладов и метроритмичен усет, се 
предполага, че ученикът има и богат музикален опит в 
изпълнението на песни с различен характер и мелодична 
линия както и метроритмични схеми с разнообразен ри-
тъм и метрум. Освен това, за да умее да предложи детски 
музикален инструмент за съпровод с подходящ тембър, 
ученикът е натрупал и много музикално-слухови предста-
ви чрез слушане на художествено-естетически музикални 
образци. Ако е налично всичко това, то можем да пред-
74  Пирьов, Г., Т.Трифонов. Способности и развитие. С., 1980, с. 126
75  Пехливанова, П. Детските музикални инструменти за активизиране на 
музикално-слуховото развитие. Пловдив: 1995, с.10-11
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положим, че този ученик вече е изградил свой собствен 
естетически еталон, следствие от развитието на естети-
ческите (художествените) и музикалните си способности.

„За развитието на музикалния слух се търсят актив-
ни форми на работа, изградени на сензорна основа и му-
зикалните дейности протичат като художествено-твор-
чески процес.“76 Този художествено-творчески процес 
през XXI век успешно би се подпомогнал от използване-
то на интерактивни методи в обучението по музика.

В настоящето изследване ще се опитам да докажа, че 
ако се използват интерактивни методи в обучението 
по музика, то се създават предпоставки за развитие 
на художественo-творчески способности у ученици-
те (хипотеза 1).

Музикалните способности, както всички способ-
ности, се изграждат в дейността на човек. Те са специ-
ални, защото са свързани със специфичен вид дейност 
– музикалната, за която човек трябва да има натрупани 
представи (музикално-слухови) и опит (практически 
– пеене, свирене и т.н.). За да се натрупат представите 
и опита у децата, те започват да се изграждат у тях в 
най-ранна детска възраст.

В България обучението по музика по закон започва 
още от детската градина и завършва в среден курс на 
обучение. През този период детето изпълнява различни 
музикални дейности (възприемане, възпроизвеждане, 
съчиняване на музика), събира много впечатления от 
посещение на различни мероприятия (концерти, опера, 
кино и др.), развива своите музикално-слухови представи 
в час по музика и извън него и чрез всичко това изгражда 
своите музикални способности. Поради факта, че по музи-
кално-слуховите представи може да се съди за наличие и 
76  Пехливанова, П. Детските музикални инструменти за активизиране на 
музикално-слуховото развитие. Пловдив:1995, с.15
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развитие на художествените и музикалните способности 
на учениците, в това изследване точно тази музикална 
способност ще бъде един от показателите за развитие на 
художествено-творческите способности у учениците.

Не само обучението по музика определя интензив-
ността в развитието на музикалните способности у де-
цата. Важни фактори са и семейната среда (насърчавано 
ли е детето да се занимава с такава дейност), социална-
та среда (кръгът от приятели, връстници). Но е важно 
да се отбележи, че музикалните способности не се проя-
вяват при всички по един и същ начин.

При подрастващите протичат сложни физиологич-
ни и психически процеси, породени от навлизането в 
пубертета, промяната в средата, както и в обкръже-
нието, което води до промяна в интересите. Друг фак-
тор, който може да повлияе за „отключване“ на скрити 
способности е самата промяна в начина на обучение от 
обучение с малко на брой учители към обучение с раз-
лични учители по всеки учебен предмет, усложняване 
на учебния материал, увеличаване на изискванията към 
ученика, някои ученици сменят изцяло местоживеенето 
си, което също влияе (нова учебна среда, нов клас, нова 
социална обстановка).

Често в този период (11-13 години) учениците се 
влияят и от мнението на групата приятели, в която се 
намират. Така ако това е групата на танцьорите, дете-
то се стреми да отговори на очакванията на групата, да 
бъде един от тях, и започва да танцува, респективно пее, 
спортува, пише стихове и т.н. Това влияние на групата 
може да бъде временно.

Пример: през 2014-2015 учебна година точно една 
седмица преди конкурс по музика ученик от V клас проя-
ви желание по време на час да бъде изпитан на пеене. Де-
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тето изпя песента много вярно, с артистизъм и настрое-
ние. Включи се веднага във вокалната група – искаше да 
участва в конкурса. На конкурса вокалната група спече-
ли III-то място. Ученикът беше солист, изпълни солото 
си много добре, беше помислил за сценично облекло и 
сам беше подбрал подходящи движения към песента. На 
следващата седмица той се отказа от участие във вокал-
ната група под натиска на групата от приятели, с които 
дружеше. Това само доказва, колко голямо влияние има 
социалната среда и общуването върху подрастващите и 
развитието на техните способности изобщо.

До тук може да се заключи, че музикалните спо-
собности са специални способности, биват основни и 
второстепенни, откриват се в ранна детска възраст, из-
граждат се на основата на музикално-слуховите пред-
стави и се развиват чрез музикалните дейности въз-
приемане, изпълнение и съчиняване на музика, както 
и чрез извънкласни музикални дейности, обусловени 
са от социалната, семейната, учебната среда, както и от 
личностното развитие на човек.

3. Художествено творчество и художествено-твор-
чески способности

Когато се говори за художествено творчество в учи-
лище е нужно да се споменат учебните предмети, чрез 
които учениците се докосват до него, а това са именно 
литература, музика и изобразително изкуство, както 
твърди и П. Минчева. „Основна цел на музикалното 
възпитание в общообразователното училище е осъ-
ществяване на художествено възпитание в частност и 
на естетическо възпитание въобще.”77

77  Минчева, П. Музикалното възпитание в общообразователното учили-
ще. София: 2000, с.4
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За да се стигне до художественото творчество, първо 
е нужно да се разгледа творчеството като понятие и дей-
ност. „Творчеството е оригинално мислене и поведение 
на личността. То най-често е свързано с непривичното, 
нестандартното действие, поради което е в състояние 
да открива все нови страни, свойства, аспекти при из-
следване на нещата.“78 В това твърдение Д. Наскинов из-
ползва думата „действие“, което недвусмислено говори 
за практическа дейност, свързана с творчеството, която 
се изразява в „новаторското отношение и действие на 
личността.“79 Той посочва, че в литературата понятията 
творчество и интелигентност в едни случаи се отъжде-
ствяват, а в други противопоставят.

Д. Наскинов продължава разсъжденията си с раз-
глеждането на разликата между интелигентност и 
творчество, тъй като според него интелигентността 
представлява съвкупност от свойства на мисловната 
дейност, докато творчеството се приема като по-широ-
ко понятие, което освен мисловната, включва в себе си 
и практическата дейност на човек.80 

М. Арнаудов от своя страна твърди, че основа на твор-
ческата дейност са инстинктите, възприемчивостта, па-
метта, навиците. Друг изследовател (П. Легкоступ) смята, 
че „( ) творческите способности са потенциална даде-
ност, в една или друга степен при всеки човек, която се 
развива в процесите на активна дейност, в подходяща 
среда и чрез целенасочено възпитание и обучение.“81

Според Л. Виготски, в поведението на човек се сре-
щат два типа дейности:
78  Наскинов, Д. Формиране на личността и творчеството. Ямбол: 2006, с.29
79  Наскинов, Д. Формиране на личността и творчеството. Ямбол: 2006, с.28
80  Наскинов, Д. Формиране на личността и творчеството. Ямбол: 2006, 
с.28-29
81  Легкоступ, П. Изкуство, творчество, интелектуално възпитание. УИ 
„Св.Св. Кирил и Методий”, С., 2006, с.81
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1. Възпроизвеждащата, която не създава нищо ново, 
а повтаря вече съществуващото и чрез нея ние се прис-
пособяваме по-лесно. Тази дейност наричаме още ре-
продуктивна.

И
2. Комбиниращата или още наречена творческа дей-

ност, при която се създават „нови образи или дейст-
вия”82.

Второто твърдение на Л. Виготски потвърждава горе-
изложеното на Д. Наскинов, че творчеството е действие, 
чрез което се откриват нови свойства, страни на нещата. 
Творчеството е процес, който се изгражда в дейност-
та на човек и е свързано със специфични процеси 
като въображението, мисленето, паметта. На мнение 
съм, че без въображение, няма творческа дейност. Така 
смята и Л. Виготски. Според него въображението е в ос-
новата на всяка творческа дейност, която „се проявява 
навсякъде в културния живот, правейки възможно ху-
дожественото, научното и техническото творчество”83, 
т.е. творческата дейност е част от художествената и при 
това е свързана с уменията на човек.

Ако се изходи от твърдението на Л. Виготски, се по-
лучава една взаимовръзка, която изглежда така: умения 
– способности – въображение – творческа дейност – ху-
дожествена дейност. В тази връзка М. Димитрова казва, 
че уменията са пряко свързани с начините за реализа-
ция на художествената дейност, но и уточнява, че сами-
те умения се придобиват „в процеса на дейността“, като 
по този начин се развиват и способностите.84 

Тук е необходимо да се направи още едно уточне-
82  Виготски, Л.С. Въображение и творчество на детето. С., 1982, с.8
83  Виготски, Л.С. Въображение и творчество на детето. С., 1982, с. 9
84  Димитрова, М. Способности и художествено творчество. С., 2003, с.71-72
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ние – знанията и уменията се придобиват в дейността 
и чрез тях се развиват способностите, но и чрез по-леко-
то усвояване на знания и умения може да съдим за вече 
развитите способности. Затова ладовият усет, умения-
та за анализ, отношение и оценка на собствените худо-
жествено-творчески продукти и художествено-творче-
ска дейност, ще бъдат част от основните ни критерии за 
установяване на развитие на художествено-творчески-
те способности у учениците.

К. Тарасова посочва, че художественото възпитание 
способства за нравственото развитие на човек и го фор-
мира като личност.85 Нравственото възпитание на под-
растващите е задача на обществото, а образованието е 
част от това възпитание. В системата на образованието 
в България, чрез регламентираното обучение по обра-
зователно направление Изкуства се очертава пътят на 
формиране на нравствените качества на личността. Из-
куството възпитава нравствени ценности като доброта, 
отзивчивост, въздейства емоционално върху съзнание-
то на подрастващите.

П. Минчева изтъква86, че музикалното възпитание в 
общообразователното училище има за цел осъществя-
ване в частност на художествено възпитание и въобще 
на естетическо възпитание. Чрез естетическото възпи-
тание става възможно формирането и развитието на 
такива способности, чрез които да се осмислят интелек-
туално и емоционално да се преживеят художествените 
произведения.

Дори само като възприемател, е важно ученикът да 
може емоционално да преживее художественото произ-
ведение. „Художественото творчество не е само позна-
85  Тарасова, К.В. Онтогенез музыкальных способностей. Москва, 1988
86  Минчева, П. Музикалното възпитание в общообразователното учили-
ще. С., 2000
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ние, а едновременно и оценка на действителността ( ).”87 
Чрез художественото произведение често се стига до 
по-дълбоки пластове на личността. Тогава се казва, че 
произведението „докосва“, „грабва“. Най-често при под-
растващите това се наблюдава при слушане на музика 
от определен стил, който те харесват.

Това „харесване“ е отражение на музикално-слухови-
те представи, т.е. детето търси нещо специфично – тем-
бър, ритъм, мелодия, или друго изразно средство, което 
му е близко. Тогава разбирането на художественото про-
изведение, било то музикално или причислено към друг 
вид изкуство, става по-лесно и приятно, дори желано.

Естетическият (художественият) вкус на учениците 
се развива още в предучилищното детство посредством 
подбиране на високохудожествен материал за дейност-
та възприемане на музика.88 Формирането на музикал-
ни еталони е важно да се случи още на ниво детска гра-
дина, когато се изграждат и представите на детето за 
обкръжаващата го действителност и отношенията меж-
ду хората в средата, в която живее.

И в училище подборът на естетически издържани 
творби от всички изкуства е важен за формиране на 
по-задълбочени представи, за надграждане на естети-
ческия еталон у учениците и особено у тези от тях, кои-
то преживяват промените на пубертета. В този възрас-
тов период ученикът е поставен в различни социални 
ситуации, изпълнява различни роли, само една от които 
е ролята на ученик. Не може да се предвиди какъв ще 
бъде музикалният вкус на всеки един, но учениците мо-
гат да бъдат насочени към търсене на хубавото, доброто 

87  Коралов, Андрей. Увод в музикалната естетика. Наука и изкуство. Со-
фия: 1975, с.109
88  Бурдева, Таня. Методика на музикалното възпитание в предучилищна 
възраст. Пловдив: 2012, с.11
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в музиката, към по-критичен поглед върху слушаните и 
изпълняваните произведения.

Друго, което е специфично при 11-12- годишните и 
е важно да бъде отчетено, е, че това е възрастта на бу-
рни промени при подрастващите: началото на пуберте-
та, при който се развиват много сложни процеси в ор-
ганизма, възраст в която те могат да загубят някои от 
способностите си – например певческите умения при 
момчетата. Това е фактор, върху който нито учениците, 
нито учителя може да повлияе.

Л. Ангелова посочва трите компонента на въз-
действие на изкуството при децата от предучилищна 
възраст, разглеждайки теорията на Д. Кабалевский за 
„Трите стълба на музиката“. Така тя определя, че това са 
художественото възприятие, художественото преживя-
ване и условността на произведението, или както спо-
менава по-нататък, художествената условност. „Един-
ството на тези три компонента на възприемането оп-
ределят неговата цялост, като тази триединна схема на 
възприемателния акт показва къде трябва да се търсят 
типологичните особености при контактите на децата с 
изкуството.“89

Според мен, тези компоненти се отнасят и за ученици-
те, тъй като емоционално-образното мислене се запазва 
и през пубертета. Въз основа на това съм на мнение, че 
изкуството, в частност музикалното, въздейства първо 
чрез преживяването на емоционалното съдържание на 
творбата, но през призмата на личните емоции на всеки 
човек, после чрез художественото възприемане и едва 
тогава чрез художествената условност на изкуството.

Съществува схващане, че чрез възприемането на ху-
дожественото произведение у децата се поражда образ 
89  Ангелова, Л. Децата от предучилищна възраст и изкуството. София: 
1993, с.18



79

на същността и структурата му. Отношението на деца-
та към същността и структурата на произведението 
определя и неговите художествени свойства, дали ще 
въздейства, т.е. реализиране на естетическата функция 
на художественото произведение90. Ето защо, както от-
белязва и Т. Бурдева, дейността възприемане на музика 
има базово значение, тъй като „чрез нея се поставят ос-
новите на музикално-естетическия вкус на личността.“91 
А художественият музикален вкус зависи от съдържа-
нието на репертоара за слушане.

Авторите на учебниците по музика подбират разноо-
бразни в емоционално и музикалноестетическо отноше-
ние художествени творби, който позволява на децата да 
трупат музикалноестетически опит и да изградят ета-
лони за оценка.92 Подборът на песенния репертоар вли-
яе върху формирането на вкуса на учениците и спомага 
за разширяване на „естетическия им опит с високохудо-
жествени произведения от областта на музикалното из-
куство“93, така отбелязва Т. Бурдева в своята „Методика 
на музикалното възпитание в предучилищна възраст“.

Формирането и съзряването на творческите спо-
собности в ранна възраст зависи от „формирането на 
способностите за художествено възприемане на све-
та“94, смята К. Горнов. Л. Ангелова счита за погрешно 
разбирането, че активното взаимодействие на детето 
с изкуството трябва да се разбира само като активност, 
90  Ангелова, Л. Децата от предучилищна възраст и изкуството. София: 
1993, с.21
91  Бурдева, Т. Методика на музикалното възпитание в предучилищна 
възраст. Пловдив: 2012, с. 56
92  Бурдева, Т. Методика на музикалното възпитание в предучилищна 
възраст. Пловдив: 2012, с. 57
93  Бурдева, Т. Методика на музикалното възпитание в предучилищна 
възраст. Пловдив: 2012, с.12
94  Ангелова, Л. Децата от предучилищна възраст и изкуството. София: 
1993, с.13
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свързана с пресъздаване на художествени образи на ос-
новата на дадени знания. 95 Напротив, то трябва да бъде 
активен субект при дейността възприемане на музика. 
Детето трябва да се „докосне“ до изкуството, а не да 
бъде „пасивен обект на естетическо въздействие“: „Ако 
прескочим този момент – възприемането, или просто го 
пренебрегнем, то това води след себе си до пропуски в 
останалите моменти – изпълнението и творчеството, 
които зависят от него.“96

Дали художествената творба ще въздейства на подра-
стващите, зависи от техните възможности за възприема-
не, съпреживяване и разбирането ѝ. Тези възможности 
не се развиват изолирано, а в пряка зависимост от соци-
алната и културната среда, което оформя психиката им. 
Художествените произведения са неотделими от средата, 
което определя каква ще бъде реакцията на детето спря-
мо произведението и нагласата за възприемане. 97

„Огромният емоционален опит на детето се при-
добива в процеса на общуване с изкуството, като чрез 
него се усвояват тези общочовешки ценности, които се 
въплъщават в художествените произведения.“98 Външ-
ното проявление на емоции се явява израз на перцеп-
тивната (възприемателна) страна на музиката. Освен 
това децата на възраст 11-12 години много точно въз-
приемат емоционалния заряд на музикалното произве-
дение. Емоцията при подрастващите е движеща сила в 

95  Ангелова, Л. Децата от предучилищна възраст и изкуството. София: 
1993, с.10
96  Ангелова, Л. Децата от предучилищна възраст и изкуството. София: 
1993, с.10
97  Ангелова, Л. Децата от предучилищна възраст и изкуството. София: 
1993, с.12
98  Волосатова, И. Особености проявления художественно-творческих 
способностей младших школьников.-Начальная школа плюс До и После, 
2007, №6, с. 2
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голяма част от дейностите, свързани с изкуство.
Учениците отказват да се занимават с музика – да 

изпълняват песен, да слушат музикално произведение, 
ако то не им повлияе емоционално още с първите тоно-
ве на творбата. Затова съм на мнение, че емоционалната 
отзивчивост към изпълняваните и слушаните произве-
дения е важен критерий за развитието на музикалните 
способности на учениците и, според мен, е една от ху-
дожествено-творческите способности. Емоционалната 
отзивчивост към музиката ще бъде и един от основни-
те критерии за изследване при учениците от V-VI клас.

Естетическият вкус трябва да бъде възпитаван, за-
щото без него не може пълноценно да се възприемат 
художествените ценности. Самото художествено въз-
приемане е свързано със сложни механизми, посочва Л. 
Ангелова, в чиято основа е естетическият вкус. 99 

Всеки един период от детското развитие се характе-
ризира с специфични за периода процеси, подпомагащи 
развитието на творческото въображение. Без въоб-
ражение детето трудно би си представило картини при 
слушане на музикално-изобразителна творба или зву-
кова картина. Заедно с него, неизменно се нарежда и 
творческото мислене.

Въображението е предпоставка за творческо мисле-
не, въображението насочва мислите в определена посо-
ка, за да бъде осъществена конкретна творческа идея, 
замисъл. Съществуват т.нар. сензитивни периоди в раз-
витието на детето, през които то възприема по-добре 
определени външни въздействия, които пряко се отна-
сят до развитието на естетическото възпитание. 100 Един 

99  Ангелова, Л. Децата от предучилищна възраст и изкуството. София: 
1993, с.12
100  Ангелова, Л. Децата от предучилищна възраст и изкуството. София: 
1993, с.14
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такъв период на развитие е възрастта 11-13 години. По 
това време протичат сложни физически, емоционални, 
психически процеси, които влияят в много голяма сте-
пен на развитието на подрастващия.

Художественото развитие на децата е успешно само 
тогава, когато те общуват с всички изкуства, а не само с 
водещите. От това общуване зависи доколко ще се раз-
вият способностите на детето при изпълнение на раз-
личните художествени дейности, характерни за опреде-
лена възраст. Да се ограничат изкуствата, с които децата 
общуват е може би най-грешната постъпка, която се от-
разява пагубно върху изграждането на художествения 
вкус, твърди Л. Ангелова.

Художественото възприемане формира отношение 
към изкуството изобщо, важно е за съзряването и раз-
витието на съответните творчески способности (музи-
кални, изобразителни и т.н.). 101 Общуването с „голямото 
изкуство“ и с актуалното в момента още от ранна дет-
ска възраст изгражда постепенно естетически еталон и 
спомага за общуването с изкуството в бъдеще. Според 
авторката художественият вкус е „най-важната характе-
ристика за художественото развитие на личността“ 102.

Разбирането на изкуството при учениците в основен 
етап на обучение е емоционален процес, свързан с тях-
ното богато на впечатления въображение. У учениците 
в V-VI клас е започнало и абстрактното възприемане на 
света, респективно на изкуството. Подрастващите имат 
свободен достъп до съвременните средства за масова 
комуникация и информация и всяка новост достига до 
тях почти със скоростта на светлината. Интернет е бо-

101  Ангелова, Л. Децата от предучилищна възраст и изкуството. София: 
1993, с.14
102  Ангелова, Л. Децата от предучилищна възраст и изкуството. София: 
1993, с.9
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гатство, но не може обаче да се сравни с живото изпъл-
нение на дадено произведение, с посещението на кон-
церт или театрална постановка.

В този период децата все още са много впечатлител-
ни, което е огромен плюс за учителя изобщо. Чрез пред-
ставяне на изкуството по нов, забавен и занимателен 
начин ученикът лесно може да бъде привлечен „на наша 
страна“. Това с лекота става като информацията за съот-
ветното изкуство се поднесе в художествено-творческа 
форма, с помощта на интерактивни методи на обучение, 
с нестандартни подходи. 

Многократно посочените по-горе автори спомена-
ват, че учениците е необходимо да натрупат впечатле-
ния, представи за художествени образци в музиката. Но 
освен това, за развитие на художествено-творческите си 
способности, учениците е необходимо да имат пример, 
човек, който да им покаже, че художественото творчест-
во е възможно, за да повярват и те в своите възможности 
(личния пример на учителя), т.е. подходяща мотивация 
за участие в художествено-творческа дейност, каквато 
са всички участия в училищни и градски концерти, из-
ложби, театрални постановки и др. За тази дейност на 
учениците са необходими специфични умения (певче-
ски, театрални, изобразителни и др.), но и личностни 
качества като инициативност, решимост, артистичност.

На мнение съм, че интересът е движеща сила, моти-
вираща ученика за художествено-творческа дейност. В 
дейността той се проявява чрез желание за общуване 
с изкуството, творческото мислене и въображение, но 
е обусловен от личния пример на учителя, който чрез 
своите действия, чрез методите, които използва в обу-
чението, спомага за задържането на интереса на учени-
ка. Според мен мотивацията за художествено-творческа 
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дейност е силна при наличие на достатъчно силни сти-
мули.

„Тясната взаимовръзка на способностите с дейност-
та определят логиката на нашите разсъждения: разби-
рането на природата на художествено-творческите спо-
собности е невъзможно без разбирането на същността 
на творчеството, творческия процес, художественото 
творчество.“103

Л. Ясинских 104 счита, че художественото творчество 
е процес за създаване на нови художествени ценности, 
но и непосредствено свързано с разбирането за краси-
вото в живота и изкуството, т.е. с естетичното. Голяма 
част от творческите решения на учениците в часа по му-
зика не претендират да бъдат високохудожествени об-
разци, както и не представляват ценност за обществото, 
но всяка ученическа творба на учениците от прогимна-
зиален етап съдържа в себе си висока доза естетизъм. 
Това е така, защото те все пак имат изградени естетиче-
ски еталон, било то и беден на впечатления. Тук опита 
има много голямо значение, а в частност за активните 
заниманията с музика, от значение са и натрупаните 
музикално-слухови представи. Без тези две условия не 
може да се говори за музикално творчество.

„Структурата на художествено-творческите способ-
ности се характеризира като многопластова, многоком-
понентна система, в която главна роля играят творче-
ското въображение, образно-емоционалната сфера 
и особеностите на личностните качества на чове-

103  Ясинских, Людмила. Развитие художественно-творческих способ-
ностей младших школьников в процессе педагогической интеграции ис-
кусств.-Педагогическое образование в Росии, №12, 2014, с.233
104  Ясинских, Людмила. Развитие художественно-творческих способ-
ностей младших школьников в процессе педагогической интеграции ис-
кусств.-Педагогическое образование в Росии, №12, 2014, с.233
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ка.“105 Тъй като това все пак са способности, те са опо-
средствани от личността, която ги притежава, степента 
на нейната емоционалност и степента на развитие на 
въображението.

М. Димитрова определя художника като творец, кой-
то пресъздава впечатленията си в художествени обра-
зи. Тя твърди още, че талантът на човек се реализира в 
художествената дейност и че способностите са неотде-
лима част от тази дейност. Авторката отделя специал-
но внимание на основните компоненти на художестве-
ния талант: „наблюдателност, художествено мислене, 
интуиция, въображение, емоционалност, вдъхновение, 
усет за художествено съвършенство“106. Разяснява му-
зикалната, живописната, актьорската и литературната 
способности. „(...) различните видове изкуства взаимно 
се допълват, подсилвайки ефекта от основното худо-
жествено впечатление.“107

Художествено-творческите способности не са ста-
тични, те търпят промени, развиват се. Така, както тър-
пи промяна и развитие всяко изкуство, така се развиват 
заедно с него и художествено-творческите способности, 
т.е. те са обусловени отчасти от развитието на изкуство-
то (по Волосатова, 29).

Един от факторите, според мен, за развитие на худо-
жествено-творческите способности на учениците в V-VI 
клас е изграждането на музикално-слуховите пред-
стави. Този процес на развитие е много дълъг, поради 
факта, че човек се учи всеки ден, придобива нови спо-
105  Волосатова, И. Особености проявления художественно-творческих 
способностей младших школьников.-Начальная школа плюс До и После, 
2007, №6, с.62-64
106  Димитрова, М. Способности и художествено творчество. София: 2003, 
с. 11
107  Коловска, Ц. Стратегии за възприемане и осмисляне на учебното съ-
държание по музика, П., 2011, с.13
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собности, попада в различни житейски ситуации, част е 
от разнообразна, различна и многолика звуко-интона-
ционна среда.

Имайки предвид всичко това, както и че творчест-
вото е дейност и като способностите не е изолирана, а 
е част от средата, в която се заражда, считам, че музи-
кално-слуховите представи, като основна музикална 
способност, опосредствана от личностното развитие и 
интонационната среда, се превръща в един от основни-
те критерии, по които може да се съди за наличието на 
художествено-творчески способности у подрастващите.

„Нивото на развитие на психомоторната сфера обу-
славя качеството на художествено-творческите дейнос-
ти на личността.“ Т.е. колкото по-развита е психомотор-
ната сфера у подрастващия, толкова са по-богати худо-
жествено-творческите възможности, а оттам и по-раз-
нообразни художествено-творческите дейности. За да 
има разнообразие в художествено-творческата сфера е 
нужно да има творческо въображение. Въображението 
е компонентът, без който творчеството може да бъде 
сравнявано с обикновена практическа дейност (шиене, 
гладене, миене, чистене). Въображението е психичен 
процес, извършван в мозъка на човек, но без него от-
кривателската страна на творчеството няма да я има.

А. Коралов твърди, че художественото творчество 
е начин да се моделира действителността, творецът я 
пресъздава като променя различни параметри от нея 
според своя мироглед – целта му е художествено-творче-
ска. „Например, ако един композитор пресъздава скръб-
но настроение чрез траурен марш, той не се ограничава 
само с изобразяването на траурно шествие, а се стреми 
да подскаже чрез музиката и различните чувства, кои-
то изпитват хората, дошли да изпратят покойника. (...) 
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Затова осъществяването на художественотворческата 
задача изисква активно отношение на твореца към жиз-
нения материал, върху който се е опрял.“108

Трудно би се осъществила художествено-творческа 
дейност, ако учениците нямат опит – музикален, житей-
ски и т.н. Опитът е част от всяка човешка дейност. Чрез 
него се градят нови умения, науката и изкуството се ос-
новават на опита на предишните поколения изследова-
тели и творци. 

В час по музика учениците, които имат предишен 
музикален опит, се справят в пъти по-добре от съучени-
ците си, които тепърва го изграждат. Разбира се, обра-
зованието в България е така структурирано, че да съби-
ра в един клас ученици с различни възможности, спо-
собности, стремежи и желания и съответно с различен 
опит, било то житейски или музикален.

Музикалният опит на учениците се влияе от интона-
ционната среда, която го обгражда, както и от наличието 
на благоприятни условия за развитие на способностите 
им. Музикалният опит е водещ фактор при създаване-
то на художествено-творчески продукт поради факта, че 
колкото е по-голям опитът, толкова повече предпостав-
ки има за създаване на нещо ново, на естетически из-
държан продукт на художествено-творческата дейност.

В периода непосредствено преди пубертета, който се 
явява 11-12 годишна възраст, при постъпването на уче-
ниците в V клас образното възприемане на света също е 
основополагащо. Стъпвам върху това твърдение както 
на И. Волосатова, така и на редица психолози (Трифонов, 
Пирьов, Радев и др.) и считам, че една от предпоставки-
те за развитие на художественото творчество е именно 
въображението, а заедно с него в неразривна връзка 
и емоционалното възприемане на музиката. Тези две 
108  Коралов, А. Увод в музикалната естетика, София: 1975, с.43
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предпоставки приемам за художествено-творчески спо-
собности, тъй като редица автори твърдят, че въобра-
жението е едно от условията за наличие на творчество.

Може да се обобщи, че художествено-творческите 
способности са емоционалната отзивчивост към музика, 
музикално-слуховите представи, творческото мислене 
и музикалният опит. Тези способности са свързани по-
между си двустранно – без наличието на едната другата 
не може да се развива. А чрез развитието само на една от 
тях (например музикално-слуховите представи), се съз-
дават условия за развитие и на останалите.

4. Художествено-творческа дейност в училище
Художествено-творческата дейност може да бъде 

свързана с посещение на извънкласни занимания – кръ-
жоци по танци, пеене, вокални състави (вокална група, 
хор), брейк формации, изобразително изкуство, скулп-
тура, различни видове ателиета по изкуствата, поети-
чен клуб, театрално студио, оркестър, свирене на музи-
кален инструмент, занимание с различни занаяти като 
грънчарство, дърворезбарство и т.н.

В тези извънкласни форми децата имат възможност 
да творят свободно, да надграждат своите умения, да 
развиват способностите си – да създават изкуство.

„Изобразителното изкуство, поезията, музиката, ба-
летът и драмата са дейности на човешкия дух, свърза-
ни помежду си и отнасящи се до чувството. Ако искаме 
запознаването с изкуствата да отговори резултатно на 
нуждите на младежта, то това трябва да става като ис-
тинска творческа дейност, но на по-основно равнище. 
Това, което се предлага, трябва да отговаря на живота 
в нашето съвременно общество. И най-вече художестве-
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ната дейност трябва да предлага възможности за само-
реализация.“109

Този цитат е част от статията на Д. Пейнтър „Музи-
калното обучение и емоционалните потребности на 
младежите (Към нов тип изследване във Великобрита-
ния)“ от сборника на Г. Гайтанджиев „Светът и музикал-
ното възпитание“ от 1976 година, но звучи актуално и 
днес. Съвременното образование на XXI век се стреми да 
отговори на изискванията на съвременното общество 
чрез модернизиране на материална база, въвеждане на 
нови методи на обучение, промяна в отношението към 
ученика – той става център на обучението.

Съвременното образование има за цел да приобщи 
децата със СОП като ги направи част от учебната сре-
да и в същото време – прилагайки различни методи да 
„приближи“ (адаптира) учебната среда към нуждите на 
учениците със СОП.

Поради това мисля, че ако се използват интерактив-
ни методи при обучението на ученици със СОП в час 
по музика, то се създават предпоставки за развитие 
на умения и навици, чрез които учениците със СОП 
могат с лекота да се включат в дейността на класа и в 
художествено-творчески дейности (хипотеза 2).

„Онова, което се научава, опитва и разбира в една ху-
дожествена творба, и към която е насочен интересът, е 
най-вече следното: доколко е истинно, т.е. доколко се 
познава и разпознава нещо в него, а оттам и доколко тук 
се откривам и аз самият.“110 Така учениците при изпъл-
нение на художествено-творческа задача несъзнателно 
се стремят точно към това откриване на себе си в твор-
бата.
109  Гайтанджиев. Г. Светът и музикалното възпитание, София: 1976 , с.16-17
110  Бурдева, Т. Философско-психологически аспекти на музикалното из-
куство, Пловдив, 2000, с.11
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За да бъде реализирана една песен по художестве-
но-творчески начин, трябва да се изпълнят няколко 
условия. Първото и много важно е певческата култура 
на учениците. Необходимо е ученикът да е ритмичен, 
да изгражда основни динамични нюанси (p, mf, f ), да 
има добра артикулация и дикция. Това са изисквания 
и за часа по музика. Тогава какво отличава художест-
вено-творческото изпълнение от изпълнението в часа 
по музика? Може ли изпълнението в часа по музика да 
бъде художествено-творческо, без това да се търси като 
резултат от певческата дейност? 

Всичко това е възможно, но е обусловено от атмос-
ферата в класната стая, емоционалното и психичното 
състояние на децата, нивото на развитие на техните 
способности и не на последно място зависи и от музи-
калния педагог и неговата представа за това, какво иска 
да постигне, нагласата и способностите му.

Въпреки казаното, считам, че не е редно да се ограни-
чава проявата на художествено-творчески способности 
нито само в часа по музика, нито само в извънкласните 
дейности – те развиват личността, която не живее изо-
лирана от околния свят. Всяка една активност е в плюс 
за развитието на детето от V-VI клас, всяка възможност 
за художествено-творческа дейност е добре да бъде по-
ощрявана, дори да няма конкретен резултат. Важното в 
случая е натрупването на ценен опит за извършване на 
художествено-творческа дейност.

И. Волосатова коментира, че някои съвременни из-
следователи (като М. Пашаев и др.) са на мнение, че ху-
дожествено-творческите способности са част от основ-
ните психически механизми на човек – мислене, емоции 
и въображение. Авторката твърди още, че в така посо-
чената структура, функционална значимост има кому-
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никативната дейност, тъй като тя се намира в основата 
на всеки художествено-творчески акт, т.е. потребността 
от комуникация, на израз на вътрешния свят чрез изку-
ството.

Не може да се говори за художествено-творческа дей-
ност без да се засегне въпроса за извънкласната дейност 
в училище. Това е мястото, където най-пълно се прилага 
наученото в часа по музика. Извънкласните занимания 
са естествено продължение на часа по музика. Тези ча-
сове учениците посещават по свой избор. Протичането 
им има своя уникална структура и зависи както от са-
мите ученици, така и от учителя и неговата представа за 
подобни извънкласни занимания.

Тези занимания обикновено събират даровити деца 
около една обща цел – пеене, свирене, танцуване, театър 
и т.н. В конкретния случай основната цел на създадена-
та в СУ „Народни будители“ вокална група „Звездици“ е 
участие в училищните тържества, в общоградски тър-
жества за всеки празник и участие в конкурси. Всичко 
това благоприятства развитието на художествено-твор-
ческите способности на учениците, свързани с музика-
та, литературата и други изкуства.

Вокалната група се състои от ученици от V до XII клас. 
С някои от тях се работи индивидуално и целенасоче-
но, а с по-голямата част групово. Във вокалната група 
участват и деца от експерименталния клас. При избора 
на експериментален и контролен клас не познавах уче-
ниците, нито знаех кой от тях ще се включи във вокал-
ната група. Факт е, че три от децата от експериментал-
ната паралелка сами проявиха желание да участват.

Задачите, които си поставих за изпълнение във во-
калната група са:

• да се обогатят музикално-слуховите представи 
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на учениците чрез разнообразни песни за изпъл-
нение, изискващи различен начин на звукоизвли-
чане (поставено пеене и фолклорно пеене);

• учениците да придобият вокални и хорови нави-
ци, които не са овладели в часа по музика, т.е. над-
граждане на уменията им според индивидуални-
те им възможности;

• осигуряване на възможности за изява – концерти, 
конкурси;

• прилагане на различни, забавни за децата методи 
на преподаване и чрез това развитие на критич-
ното им отношение към собственото изпълнение 
и изпълнението на другите.

Основната цел при всяка репетиция на вокалната 
група е да се привлекат децата към музикалното из-
куство, затова се търси тяхното мнение за репертоара, 
който се изпълнява. Много често се съобразявах с тях-
ното мнение и желание за разучаване и представяне на 
дадена песен пред публика или на конкурс.

При разучаване на народни песни последователно 
всяко дете беше молено да излиза отпред на мястото 
на диригента и да слуша изпълнението на останалите 
като се стреми да открие и после да обясни какво не му 
харесва. Най-честите отговори при това упражнени са: 
„трябва да изговарят по-ясно текста“, „трябва да се пее 
по-звучно“, „не ми харесва“, „харесва ми как П. пее“, или 
„П. пее много вярно. Защо тя/той не пее сам тази песен, 
вместо С.?“.

Отговорите на децата не са терминологично точни, 
но дават насока за това, което те чуват. В началото уче-
ниците не откриваха лошата интонация, но постепен-
но и с често излизане отпред като „диригенти“, които 



93

слушат хора, те започнаха да изразяват по-често своето 
мнение за начина на изпълнение, за звученето им като 
група.

За онагледяване на движението на мелодия, в разпя-
ването включих упражнението „Качвам се по стълбич-
ка“ като при възходящото движение на мелодията уче-
ниците бавно стават от столовете до пълно изправяне, а 
при низходящото движение – сядат постепенно. За това 
упражнение е нужно учениците да имат по-развити пев-
чески навици и овладяно певческо дишане, тъй като ня-
колкократното му изпълнение води до бърза физическа 
и дихателна умора. При изпълнение на упражнението се 
забелязва много ярка емоционална реакция, учениците 
са въодушевени, чувстват се непривично, но след ня-
колко повторения, емоциите утихват и упражнението 
дава положителен резултат като учениците престават 
да сливат отделните тонове на мелодията и я изпълня-
ват с по-голяма точност.

Към голяма част от песните се измислят движения. 
Децата бяха подтиквани сами да решат какви да бъдат 
движенията. Понякога учителят измисля всички дви-
жения като дава по няколко варианта, а учениците одо-
бряват този, който най-много им харесва. Да се изберат 
подходящи движения за дадена песен, дори да не си ги 
измислил сам, не е лесна задача, но има творчески еле-
мент. Децата никога не изпълняваха движенията точно, 
което пък дава основание да се твърди, че те са съ-тво-
рци на своеобразните танци.

Една от задачите на изследването е провокиране на 
учениците за извършване на художествено-творчески 
дейности в час и извън него. От практиката е доказано, 
че учениците учат най-добре чрез правене, в конкрет-
ния случай чрез пеене. Ето защо други предпоставки за 
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развитие на художествено-творческите способности са 
развитието на ладовия усет (и по-конкретно певчески 
умения – певческо дишане, фразировка, динамични кон-
трасти, щрихи, дикция и артикулация, точна интонация, 
артистично представяне на песента и др.) и метрори-
тмичния усет (при танцуване – поддържане на темпо, 
развитие на специфични фини моторни умения, и др.).

За заключителното тържество на 15 юни 2015 година 
всички ученици във вокалната група заедно измислиха 
хореография и сценка за една от песните – „Дяволчетата 
у нас“. На самия концерт част от децата не се включиха 
в изпълнението на движенията. Това е обяснимо, тъй 
като хористите са под напрежение, имат много дейнос-
ти и вниманието им се раздвоява. Затова някои от тях 
предпочетоха да бъдат само певци, други играха ролята 
на учениците в историята и пяха едновременно с това. 
Учителят също се включва в сценката – изиграе ролята 
на учителката, която мъмри децата за счупената врата.

Всички ученици от ВГ „Звездици“ сами изработиха 
счупена врата от картон, определиха заедно кой ще пее 
и кой ще танцува, кой каква роля ще има. Наложи се учи-
теля да се намеси при избора на децата, които да пеят в 
началото на песента. Тук се подбраха по-вярно интони-
ращите, т.е. ядрото на групата – четири момичета. Дру-
гите се включиха на припева. Това беше добро решение, 
защото вярното и точно изпълнение е по-важно за дет-
ска вокална група от отличната актьорска игра. А за мен 
като изследовател, учител по музика и вокален педагог, 
точното интониране и настроението, емоцията в изпъл-
нението, са двата основни стълба за добро представяне 
на сцена.

Според А. Лук111 за всички творческият процес е един 
111  Харалампиева, Веса. Музиката и творчеството на личността. Народна 
просвета. София, 1983, с.12-13
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и същ. Разликата се състои в това, както посочва автора, 
че мащабите на творчеството са различни, материалът 
е различен, както е различен и резултатът и неговото 
значение за обществото.

Ако се разгледат изявите на учениците прави впе-
чатление, че те са основно на училищно ниво. Свързани 
са с национални и училищни празници и на тези тър-
жества се представят както традиционни (тематични), 
така и модерни (по желание на учениците) песни. Вся-
ка година съставът на вокалната група към СУ „Народ-
ни будители“ се мени, тъй като има ученици, които се 
местят в други училища, за да продължат обучението си 
в друга специалност, а има и такива, които по една или 
друга причина се отказват от участието си във вокална-
та група.

Така всяка година има ученици, които тепърва за-
почват да се учат на хорови и певчески навици, но ос-
тават и по-опитни ученици, които помагат на начинае-
щите. Самата атмосфера на репетициите във вокалната 
група предполага по-свободно общуване и отношение 
на учениците помежду им и между тях и учителя. Това 
способства и за създаването на творческа атмосфера.

Забелязва се, че по-опитните хористи в групата са 
активни в предложенията си спрямо репертоара, дават 
мнението си за всяка песен и начина на представянето 
ѝ пред публика, както и за това кой от съучениците им 
пее вярно и кой има нужда от повече упражнения. Както 
посочва Ц. Коловска, „Стимулирайки изявата на личен 
вкус и предпочитания, учениците се учат да се аргумен-
тират, да изказват лично мнение и да се опитат да го 
защитят.“112 След година усилена работа във вокалната 
група всеки един ученик придобива тези способности. 
112  Коловска, Ц. Стратегии за възприемане и осмисляне на учебното съ-
държание по музика, П., 2011, с.17
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Те се изграждат с постоянство (редовно посещение на 
репетиции), много желание от тяхна страна да се спра-
вят (лична, вътрешна мотивация) и внимателно под-
бран репертоар, така че да се хареса на всички, но и да 
бъде развиващ гласа, слуха, метроритмичното чувство, 
усета за динамични контрасти и не на последно място 
за естетизъм. Към последното спада и формирането на 
художествено-творческите способности. Тези способ-
ности не се формират отделно, а на основата на добре 
изградени хорови навици, добре развити метроритми-
чен усет, ладов усет, усет за точна интонация и усет за 
многогласие.

Интерактивни методи и художествено-творчески 
способностиПроцесите на развитие на художествено-
то творчество са много силни и активни през началния 
период на обучение, но съвсем не свършват с него. Пе-
риодът 11-12 години е благоприятен за продължаващо 
развитие на художествено-творческите способности 
на учениците, особено ако активно са развивани през 
началния етап. Точно поради това основната цел на 
настоящето изследване е развитието на художестве-
но-творческите способности на учениците в обучение-
то по музика в периода V-VI клас, когато все още е на-
лице нагледно-образното мислене (пряко свързано с 
въображението) и когато все още не е съвсем развито 
абстрактното мислене на учениците.

Този период е благодатен за занимание с художест-
вено-творческа дейност и заради това, че средата, в коя-
то живее и твори ученика, е благоприятна за активно, 
емоционално общуване с изкуството, позволява свобод-
но изразяване на личните търсения, на свободна изява 
вътрешния свят на ученика.

Периодът е най-добър за въздействие и поради дру-
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га причина: в практиката се наблюдава отдалечаване от 
изкуството точно във възрастта на пубертета, който с 
всяка изминала година започва все по-рано. Докато през 
XX век учениците са проявявали интерес към активни 
занимания с изкуство до по-късна възраст (VIII-IX клас), 
то към днешна дата интересът на учениците все повече 
намалява. В неформални разговори с ученици, основни-
те фактори за този спад е приятелската среда, натоваре-
ността им по другите учебни предмети.

Но според мен и други фактори оказват влияние – се-
мейната среда и възпитание, интонационната среда в 
обществото (налагането на определен стил като мода), 
социалната среда, на някои места и факторът местопо-
ложение също благоприятства ранното отказване за 
близост с музикалното изкуство и с изкуството въобще.

Друг, но не маловажен фактор, се оказва обществе-
ната нагласа към учебния предмет музика, който се 
приема от някои ученици като „свободен час“, „час за 
развлечения“, „час за забавление“, „час за слушане на“. 
Всичко това затруднява задачата на музикалния педа-
гог и поставя бариери, през които той трябва да мине, за 
да стигне до истинските желания на ученика, до потреб-
ността му от общуване с изкуството. Точно в такава сре-
да е направено и настоящото изследване, поради това 
резултатите от него са опосредствани от социалната и 
семейната среда, нагласите на обществото (част от него 
са и учениците), материалната база. Това са фактори, 
част от които не подлежат на промяна.

„Постоянните упражнения, трениращи въображе-
нието, раждат творческа смелост, вяра в собствените 
сили, създава ситуация за успех в час, а това значи – пси-
хологически комфорт. Може да се потвърди, че разви-
тието на въображението е неразривно свързано с раз-
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витието на личността като цяло.“113

Според мен важна предпоставка за развитие на ху-
дожествено-творческите способности на учениците е 
интересът към занимания с изкуство. За да се занимава 
едно дете на възраст 11-12 години с изкуство, то трябва 
да бъде провокирано от нещо. При учениците от начал-
на училищна възраст и особено в предучилищна, инте-
ресът към музиката се заражда много по-бързо, не е не-
обходимо убеждаване за занимание с музика.

При 11-12 годишните този въпрос стои по друг начин. 
При тях влияние има вече приятелската среда и смяната 
на авторитета в лицето на учителя към авторитета на 
приятеля или приятелските групи. Това е и възрастта, в 
която учениците вече имат свои лични предпочитания 
към определени дейности и ги изразяват без притесне-
ние, откриват в какво „ги бива“ или „не ги бива“, усещат, 
например, че пеят фалшиво, или че са неритмични, и съ-
ответно преустановяват заниманията с музика, или се 
занимават с нежелание.

Интересите на подрастващите се менят много бързо, 
може в рамките на една учебна година да сменят някол-
ко извънкласни дейности, и пак да не могат да решат с 
какво желаят най-много да се занимават, какво им харес-
ва. Тези промени са нормални за възрастта, породени са 
от психофизиологичното развитие на децата през този 
период, който предшества пубертета. Затова интересът 
към занимания с изкуство е седмата предпоставка за 
развитие на художествено-творческите способности на 
учениците.

„Образно казано, личностните проявления на худо-
жествено-творческите способности се разпростират 
113  Волосатова, И. Особености проявления художественно-творческих 
способностей младших школьников.-Начальная школа плюс До и После, 
2007, №6, с. 3
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не толкова в сферата на изкуствата, но и в много дру-
ги области на човешката дейност. (...) Следователно, ху-
дожествено-творческите способности характеризират 
пригодността на човек за социално значими дейности, 
а тяхното формиране обезпечава прогреса на общество-
то.“114

„Сензитивен период за развитие на творческите ка-
чества на личността, придобиване на опит за осъщест-
вяване на художествено-творческа дейност се явява 
начална училищна възраст, а заниманието с изкуство 
– най-благоприятната за това среда.“115 – така смята И. 
Волосатова.

Според мен, щом началната училищна възраст е 
благоприятен период за осъществяване на художест-
вено-творческа дейност, то възрастта 11-12 години (V-
VI клас) е тази, в която учениците могат да продължат 
заниманията си с изкуство и да ги развиват и обогатя-
ват. От всичко изложено до тук смятам, че именно чрез 
използване на интерактивни методи в обучението по 
музика, учениците могат да развият своите художестве-
но-творчески способности.

114  Волосатова, И. Особености проявления художественно-творческих 
способностей младших школьников.-Начальная школа плюс До и После, 
2007, №6, с. 4
115  Волосатова, И. Особености проявления художественно-творческих 
способностей младших школьников.-Начальная школа плюс До и После, 
2007, №6, с. 1
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ТРЕТА ГЛАВА
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ

1. Описание на проведения педагогически експе-
римент

Педагогическият експеримент – констатиращ, 
обучаващ, заключителен, е проведен в рамките на го-
дина и половина като обхвана периода от януари 2014 
до май 2015 година. Беше предвидено началото на екс-
перимента да бъде през септември 2013г., но поради 
технически затруднения при събиране на информация-
та, началото се отложи и времевите граници на експери-
мента се промениха.

Констатиращият експеримент бе в рамките на поло-
вин учебна година – втори срок на 2013-2014 учебна го-
дина, а обучаващият – в рамките на една учебна година 
– 2014-2015.

Педагогическият експеримент се проведе в СУ „На-
родни будители“ – град Брацигово, област Пазарджик, 
работното ми място, което прави изследователя част от 
изследователското поле. Това ми даде предимството на 
по-лесен достъп до обекта на изследване и оттам и по-
вече възможности за въздействие, както и възможност 
за приложение на повече или на избрани интерактивни 
и традиционни методи на обучение; по-близко просле-
дяване на развитието на музикалните и художестве-
но-творческите способности на учениците.

В рамките на експеримента се проследи музикал-
ното развитие на два класа, наречени за целите на из-
следването експериментален и контролен. Изборът на 
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експерименталния и контролния клас бе случаен, без 
предварителна информация за учениците и техните 
способности. Този избор бе направен спрямо паралелка-
та, в която се намират учениците: Vа и Vб. От тук ната-
тък, когато се говори за експериментален и контролен 
клас, те ще се обозначават като клас А и клас Б, като А е 
експерименталният, а Б – контролният.

В двата класа се обучават почти еднакъв брой учени-
ци: клас А се състои от 15 ученика, а клас Б – от 17. По 
време на обучаващия експеримент в клас А има движе-
ние на ученици, като има отпаднали трима и придошли 
двама, с което общият брой на учениците става 16. В 
клас Б движение на ученици няма. Придошлите ученици 
се включват на етап обучаващ експеримент. Специфичен 
е и съставът на класовете: ученици с български и ромски 
произход и ученици от институция. Това е един от фак-
торите за обща успеваемост в обучението изобщо.

Важно за данните от педагогическия експеримент 
е да се отбележи, че някои ученици и от двата класа 
имат много пропуски в музикалното си обучение, пора-
ди социални, битови, както и поради други причини от 
сходно естество, което е повлияло негативно на тяхно-
то общо развитие и оказва влияние върху проведения 
педагогически експеримент.

Друг фактор със съществено значение е материалната 
база в училището, както и продължителността на учеб-
ните часове – 40 минути. Учителят по музика по време 
на трите етапа на експеримента разполага единствено с 
компактдисково устройство, учебник, дискове с музика 
към него и в констатиращия етап от експеримента – с 
акордеон. Музикален инструмент през учебната 2014-
2015 година и кабинет по музика не са налични. Учебни-
ците, по които се работи по време на експеримента са:
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• Музика за 5 клас – издателска къща „Анубис“, 
2007, с автори Г. Стоянова, В. Динкова-Мирчева и 
Ю. Близнакова;

• Музика за 6 клас – издателство „Просвета – Со-
фия“ АД, 2007, с автори В. Сотирова и З. Матеева.

Въпреки тези факти, е необходимо да се уточни, че 
това е реалната ситуация през периода на провеждане 
на педагогическия експеримент, тъй като образовател-
ната средата е важен елемент от развитието учениците 
и оказва голямо влияние върху знанията, уменията и 
отношението им, и оттам и на техните способности.

Методите, използвани за изследването, са педагогиче-
ски експеримент в три етапа – констатиращ, обучаващ, 
заключителен; структурирано включено наблюдение, 
проведено на констатиращ и обучаващ етап; частично 
стандартизирана и нестандартизирана анкета за учите-
ли, реализирана в обучаващия етап, и частично стандар-
тизирана анкета за ученици в началото и в края на обуча-
ващия етап; дидактически тестове по музика за ученици 
– в констатиращия, обучаващия и заключителния етап.

1.1. Констатиращ етап
На констатиращ етап при започване на учебната го-

дина с учениците и от двата класа са проведени вход-
ни нива – тестова проверка, за констатиране на знания, 
умения и отношения, с които постъпват в V клас. Специ-
ално за целта на констатиращия етап на експеримента 
е разработен и приложен тест. Два от неговите въпроси 
са насочени към установяване на художествено-творче-
ски способности у учениците, на чиято база се правят 
изводи за нивото на развитието на основните музикал-
ни способности – ладов усет, метроритмичен усет и му-
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зикално-слухови представи.
Учениците споделят, че не желаят да имат тестове по 

музика, тъй като до сега – в начален етап на обучение – 
също не са провеждали такива. Тази промяна, както на 
обстановката, така и на въвеждане на ново изискване 
към тях, при някои влияе негативно върху получените 
резултати от писмените изпитвания.

Тестовете по музика, които използвам за целта на 
всеки етап на педагогическия експеримент, са авторски, 
съставени спрямо учебното съдържание за съответ-
ния клас, за определен конкретен период (учебен срок, 
учебна година).

Писмено изпитване за установяване на входно 
равнище по музика за ученици в пети клас на учеб-
ната 2013/2014 година

Име, фамилия .................................................................................... 
паралелка V ........................................................................................
Учебно заведение ........................................................................... 
Населено място ................................................................................ 

Въпроси с прозвучаване на музика:
1. Запиши заглавието и автора на звучащото про-

изведение: 
 
.....................................................................................................................
2. Чуй произведението и отбележи с „х“ какъв със-

тав го изпълнява:
  симфоничен оркестър
  акордеонен оркестър
  народен оркестър
  духов оркестър
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3. Чуй хорото и отбележи с „х“ подходящата гра-
фична схема: 

◻      

◻      

◻    

◻     

4. Кой е музикалният инструмент, който звучи? 
 
.....................................................................................................................

5. Чуй мелодията и я довърши по подходящ начин. 

Въпроси без прозвучаване на музика:
6. Кой от знаците е за повишаване на височината 

на тона:
◻  Диез
◻  Бекар
◻  Бемол
◻  Точка

7. Кой обичай се изпълнява само от момичета:
◻  Коледуване
◻  Лазаруване
◻  Сурвакане
◻  Кукери
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8. Кои знаци се използват за означение на силата, 
с която изпълняваме музиката?

◻ p mf f
◻ Бавно, Умерено, Бързо

◻   #

9. Подчертай само струнните инструменти:
Цигулка, тъпан, акордеон, тамбура, пиано, контра-

бас, гъдулка

10. Допълни по подходящ начин схемата и ще по-
лучиш начина на отброяване при ръченицата: 

   .............................................

11. Запиши на петолиние нотите РЕ четвъртина и 
СОЛ цяла:

12. Изброй имената на композитори, които са пи-
сали песни за Св. Св. Кирил и Методий: 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

13. Довърши текста по подходящ начин:
Пролет вече е дошла,
зеленеят се листа,
.........................................................................
.........................................................................
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 14. Разкажи накратко за любимия си изпълнител: 
 
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Входното ниво включва четиринадесет въпроса. 
Първите пет са с прозвучаване на музика, като № 5 – до-
вършване на мелодия по усет – е специално създаден за 
установяване на художествено-творчески способности 
у децата. Мелодиите за въпрос № 5 (18 на брой за вся-
ко дете) бяха предварително подготвени и нотирани 
от учителя, разнообразни в интонационно и метрори-
тмично отношение.

От № 6 до № 14 въпросите в теста са без прозвуча-
ване на музика. Въпрос № 13 също е насочен към ус-
тановяване на художествено-творчески способности у 
децата – довършване на поетичен текст на определена 
тематика като израз на творческия усет на децата при 
съчиняване на текст за песен.

№ 12 и № 14 са насочени преди всичко към музикал-
ната култура и отношението на децата от V клас към 
музикалното изкуство и заобикалящите ги музикални 
явления.

Тестът се проведе в рамките на един учебен час. Об-
щият успех на клас А от входното ниво е Добър (4,00), 
а на клас Б – Слаб (2,67). В приложение № 3 са дадени 
резултатите от входните нива на експерименталната и 
контролната паралелка.

Въпрос № 1 цели да провери музикално-слуховите 
представи на учениците, както и знанията им за ком-
позитори. Възприеманото произведение е „Лебедът“ из 
„Карнавал на животните“ от К. Сен-Санс, което е част от 
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изучаваните произведения в начален етап на обучение. 
И в двата класа няма верни отговори. В клас Б голям про-
цент от учениците са дали грешни отговори – 86,67%, 
като посочват като композитор на произведението В. 
А. Моцарт, а 13,33% са учениците, които не са решили 
задачата. В клас А процентът на грешните отговори е 
14,29%, като по-голяма част от учениците са оставили 
въпроса нерешен – 85,71%. Прави впечатление, че уче-
ниците и от двата класа не са се справили със задачата, 
което говори за това, че знанията им относно компози-
тори и възприемани произведения са недостатъчни.

Въпроси №2 и №4 са свързани с развитието на вто-
ростепенни музикални способности, като целта им е 
учениците да разпознаят по тембъра веднъж инстру-
ментален състав, а след това отделен инструмент.

При въпрос № 2 голяма част от учениците в клас А са 
се справили с разпознаването на звучността на симфо-
ничния оркестър (57,14%), почти на същото ниво като 
в клас Б – 60%. И в двата класа някои от учениците са 
посочили за верен отговор народен или духов оркестър, 
което говори, че в недостатъчна степен са развити вто-
ростепенни музикални способности у учениците, в част-
ност на тембровия слух, за разпознаване на различни по 
звучност инструментални състави.

Тембъра на кавала (въпрос № 4) е разпознат едва от 
7,14% от учениците в клас А и 6,67% от учениците в клас 
Б. Забелязва се, че учениците бъркат тембъра на кавала с 
тембъра на флейтата – 57,14% (клас А) и 66,67% (клас Б).

От разгледаните два въпроса може да се заключи, 
че учениците в ниска степен могат да разпознаят звуч-
ността на инструментални състави, но почти не могат 
да разграничат тембрите на близки по вид и устройство 
музикални инструменти. Това най-вероятно е следствие 
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на в недостатъчна степен развити второстепенни музи-
кални способности и придобити в малка степен музи-
кално-слухови представи за видове оркестри и инстру-
ментите, които се включват в състава им.

Целта на въпрос № 3 е да даде информация за метро-
ритмичния усет на учениците – разпознаване на дайчо-
во хоро и свързването му с определена графична схема. 
С тази задача успешно са се справили 35,71% от учени-
ците в клас А и 13,33% от учениците в клас Б, по което 
може да се заключи, че метроритмичния усет е развит в 
много по-ниска степен в контролната спрямо експери-
менталната паралелка.

При въпрос № 5 процентът на учениците завършили 
мелодията без затруднения в клас А е по-висок – 42,86%, 
докато в клас Б е само 26,67%. Нито един ученик не до-
върши мелодията оригинално. Почти еднакви са стой-
ностите и в двата класа, за учениците, които не могат да 
довършат мелодията – 20 % в клас Б и 21,43 % в клас А.

Може да се направи извода, че нивото на развитие 
на основните музикални способности – ладов, метрори-
тмичен усет, музикално-слухови представи, залегнали в 
основата на художествено-творческите способности, са 
развити в недостатъчна степен при учениците и от два-
та класа като експерименталната паралелка наличието 
им е в малко по-висока степен.

На въпроси № 6 и №7 учениците трябва да дадат 
своя отговор на принципа на изключването. В клас А ве-
рен отговор не въпрос № 6 са посочили 35,71% от уче-
ниците, в клас Б – 13,33%; на въпрос № 7 в клас А всич-
ки ученици са отбелязали Лазаруването като обичай, 
изпълняван само от момичета, докато в клас Б вярно са 
отговорили 87%.

При въпрос № 8 учениците трябва да дадат своя от-
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говор отново на принципа на изключването като основ-
ната му цел е установяване доколко учениците познават 
основни означения и свързването им с основни музикал-
ни понятия . Прави впечатление, че нито един ученик и 
от двата класа не е дал верен отговор, което говори за 
това, че има пропуски в знанията за понятията динами-
ка и темпо, които са основа за развитие на художестве-
но-творчески способности и изграждат част от художест-
вения образ на творбите, както и знания за графичното 
изображение на половина нота и знак за повишение.

Въпрос № 9 цели да даде информация за знанията на 
учениците за основните групи музикални инструменти 
в симфоничния и народния оркестър, като учениците 
трябва да открият само струнните инструменти – ци-
гулка, тамбура, контрабас, гъдулка. 7,14% от ученици-
те в клас А са познали три струнни инструмента, 50% 
от учениците са разпознали два инструмента, 14,29% 
– са познали един инструмент, а 21,43% – нито един. В 
клас Б процентите на познатите инструменти са малко 
по-високи: един инструмент са разпознали 26,67% от 
учениците, два инструмента – 60%, три инструмента – 
6,67%, а 6,67% от учениците не са разпознали нито един 
инструмент.

От всички посочени инструменти, най-разпознава-
емия е цигулката. Затруднения учениците и от двата 
класа имат в разпознаването на тамбурата и гъдулката, 
като част от инструментите в народния оркестър. Това 
говори за бедни музикално-слухови представи и в недос-
татъчна степен придобити знания за инструментите в 
народния оркестър при учениците и в двете паралелки.

При отговора на въпрос № 10 ученикът трябва да съ-
образи какъв знак да изпише – по вид и големина, за да 
получи схемата на тривременния метрум 7/8а, в който 
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се записва ръченицата. Най-честите изписвани фигури в 
клас Б са малки звезди, идентични на първите две, като 
33,33% от класа не са дали отговор на задачата.

При клас А 64,29% от учениците също са изписали 
малка звезда или друг малък символ, 21,43% от учени-
ците са записали два символа, а 14,29% от тях не са дали 
отговор.

От по-горе дадените резултати може да се заключи, че 
при учениците и от двата класа има в недостатъчна сте-
пен развити представи за отмерването при ръченицата, 
което може да се дължи на в недостатъчна степен разви-
ти метроритмичен усет и музикално-слухови представи.

Въпрос № 11 предполага познаване на начина на за-
писване на музиката, като учениците трябва да се досе-
тят, че нотите се изписват на петолиние, в чието начало 
стои ключа сол, и след това да изпишат зададените ноти.

Това е задачата, която най-много затрудни ученици-
те и от двата класа. С голяма трудност някои от тях на-
чертаха петолиние и изписаха ключ сол. Вариантите на 
изписване на дадените в условието на задачата ноти са 
много, като и в двата класа няма вярно изписани ноти, 
някои от учениците са изписали нотите, но с различна 
трайност. Всичко това говори за бедни представи за гра-
фичното изображение на тоновете, както и за неосъзна-
ване на тяхната трайност.

Въпрос № 12 има отношение към културата на уче-
ниците като се изисква от тях да посочат композитори, 
създали песни за Св.Св. Кирил и Методий (например П. 
Пипков). Прави впечатление, че в клас Б някои от учени-
ците са се опитали да налучкат отговора, което говори 
за желание за справяне със задачата, но 60% от учени-
ците все пак не са дали никакъв отговор. При клас А без 
отговор на този въпрос са 85,71% от входните нива.
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Може да се заключи, че учениците имат бедна кул-
тура, което по-вероятно се дължи на състава и социал-
ния статус като цяло и на двата класа, тъй като около 
30-40% от учениците във всеки клас са от институция 
или живеят в неблагоприятна социална и битова среда, 
което влияе негативно на общата им култура като цяло.

На въпрос № 13 учениците, съчинили текста докрай, 
са 42,86% за клас А и 13,33% за клас Б. Част от текста са 
съчинили 14,29% от клас А и 20 % от клас Б. Прави впе-
чатление, че 60% от учениците в клас Б не са се справи-
ли със задачата, докато този процент в клас А е 21,43%. 

Оригинално съчинен текст има и в двата класа – по 
един ученик от клас: 

в клас А: „птички вече са дошли
  и пеят свойте песни мили и добри.“
 в клас Б: „пчелите литнаха отново,
  лястовичките се върнаха със слово.“
Може да се направи извод, че малка част от ученици-

те в експерименталната и контролната паралелка имат 
формиран художествено-творчески усет за съчиняване 
на поетичен текст за песен.

Отговорите на въпрос № 14 дават информация за 
отношението на учениците към музикалното изкуство, 
естетическия вкус и предпочитанията им към актуални 
музикални явления. Общият извод от резултатите ка-
тегорично потвърждава мнението, че 11-12-годишните 
ученици от V клас вече имат предпочитания към опре-
делен вокален изпълнител, като преобладават предпо-
читанията в жанровете поп фолк и поп музика. Малък 
процент (14,29%) от тях са склонни да споделят лично 
отношение и обосновано да изразят своето. Изводът, 
който може да се направи, е, че учениците от експери-
менталната паралелка имат определени музикални 
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предпочитания, свързани с извънучилищния реперто-
ар, които за съжаление не винаги са подходящи във въз-
питаване на естетическия вкус.

В клас Б няколко от учениците изобщо не са дали от-
говор на въпрос № 14 – 33,33%. Въпреки това 60% от 
учениците са изразили предпочитанията си към опре-
делен изпълнител, 13,33% – отношение, мнение за лю-
бимия изпълнител са дали 40% от учениците, а 6,67% 
от отговорите са нечетливи. Резултатите са показател-
ни за занижените художествени критерии при избор на 
любим изпълнител и музикален жанр.

От анализа на въпроси №5 и №13 с отношение към 
художествено-творческите способности на учениците 
може да се направи изводът, че в клас А има минимална 
проява на творческо отношение и ангажираност към по-
ставените задачи, което се изразява в творческата задача 
довършване на мелодия по усет и в съчиняване на пое-
тичен текст за песен. В клас Б това е слабо наблюдавано.

Може да се обобщи, че на вход знанията за музиката, 
както и музикалните способности на учениците не са 
развити в достатъчна степен, от което следва, че и худо-
жествено-творческите им способности също са развити 
в ниска степен.

На констатиращ от педагогическия експеримент се 
проведе структурирано включено наблюдение. Негова-
та цел е да се установи наличие на определени способ-
ности, умения и отношение по определени критерии и 
показатели с отношение към развитието на художест-
вено-творческите способности на учениците от V клас, 
при използване на традиционни и интерактивни мето-
ди в часовете по музика. Структурираното включено на-
блюдение е проведено в клас А и резултатите са анали-
зирани и сравнени с тези от проведените уроци в клас Б.
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За да се осъществи наблюдението на констатиращ 
етап, поетапно са разработени няколко протокола за 
наблюдение с включени в тях критерии и показатели. 
Едновременно с това са обмислени и приложени някои 
интерактивни методи на обучение по музика за целите 
на обучаващия етап на експеримента.

Протоколът за наблюдение включва скала за измер-
ване, която съдържа следните критерии: знания за му-
зиката, умения, свързани с музиката, отношение и съот-
ветните показатели.

Отчитането по тези критерии и показатели беше 
направено в рамките на първия месец от констатира-
щия етап, в два учебни часа, проведени в клас А и клас 
Б (Приложение № 1). Използвах за ориентир примерен 
модел за протокол по Г. Бижков116 (Протоколи № 1.1 и 
1.2 в Приложение № 1), разработен по таксономията на 
Блум. Към всеки от двата протокола прилагам описание 
на проведените два урока с клас А и клас Б.

Урок 1 – Ритъм – 22.01.2014 – клас Б
В клас Б урокът на тема „Ритъм“ започна с музикал-

на загадка – учениците трудно откриват песента „Край 
Босфора“ и „Музика на водата“ –Г. Ф. Хендел, всички от-
говори са грешни, налучкващи. Успешно се справят с 
откриването на вида оркестър – духов и симфоничен, 
назовават отделни духови инструменти, но не могат да 
определят в какъв регистър звучат.

Затова следва задача за определяне на регистъра, в 
който звучи дадена мелодия. Част от учениците успя-
ват да различат мелодия, изпълнена в различни регис-
три. Тази мелодия е началната фраза на новата песен 
„Скривалица“ (Скрита картина), на стр. 14 в учебника по 

116  Бижков, Г. Методология на педагогическите изследвания. С. 2007, с.298
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музика за 5 клас117. След като разучават песента на уче-
ниците се задава въпроса „От коя страна е песента? По 
какво може да познаете?“ като в учебника под текста са 
зададени примерни отговори: по мелодията, по ритъма, 
по езика. Отговорите са различни, никой от учениците 
обаче не посочва ритъма като изразно средство за раз-
познаване на родината на песента.

Следва задача с ритмични последователности от три 
познати вече песни. Учениците се затрудняват в откри-
ването на песните чрез ритъма на първите им фрази и 
се налага обяснение за тоновите трайности и основните 
нотни стойности, които са предмет на изучаване в нача-
лен курс.

Часът продължава с откриване на конкретен ритми-
чен модел в новата песен „Скривалица“. Учениците не ус-
пяват да намерят точният текст от песента към модела, 
затова им помагам с насърчаване да опитат да изпълнят 
ритъма с детски музикални инструменти. Този подход 
дава резултат.

Използват се два маракаса като първи модел за съ-
провод (зададен в учебника на стр. 15) изпълнява един 
ученик, а втори модел втори ученик. Моделите се разу-
чават поотделно с всеки от двамата ученици, след което 
се прави опит да бъдат свързани в едновременно из-
пълнение. Учениците се справят много добре с метро-
ритмичната задача.

Урок 2 – Ритъм – 24.01.2014 – клас А
Часът започва с разпознаване на две познати музи-

кални произведения: песента „Край Босфора“ и „Музи-
ка на водата“ – Г. Ф. Хендел. Учениците разпознават ор-
кестрите, които ги изпълняват – духов и симфоничен. 
117  Стоянова, Г. и колектив. Учебник по музика за 5 клас, ИК Анубис, 2007, 
с. 14
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Следва дискусия за духовите инструменти, начина на 
звученето им, регистъра, в който звучат, проверка на 
знанията кои инструменти са високо звучащи и кои 
ниско звучащи.

Новата тема се представя с разучаването на песента 
„Скривалица“ (Скрита картина). Наблюдава се желание-
то на един от учениците да рисува докато слуша пред-
ставянето на песента. Следва разучаване по фрази, при 
което става възможно, чрез демонстрираните певчески 
умения, да се наблюдава степента на достигнато разви-
тие на художествено-творческите способности на уче-
ниците. Една от фразите затрудни учениците и се нало-
жи бавното изговаряне на текста в ритъма на песента, 
ритмично изговаряне и съпровождане с детски ударен 
музикален инструмент (маракас, дървено конче). Ви-
дно е, че слабо е развит музикалният слух, залегнал в 
основата на художествено-творческите способности на 
обучаваните.

По време на заучаването на различните фрази от 
песента се поставя задача учениците да познаят от коя 
фраза е конкретният ритъм, който е изпълнен с музи-
кален инструмент и текста се изговаря беззвучно от 
учителя. Тази задача се оказа трудна за учениците, кое-
то говори за слабо развити метроритмичен усет и музи-
кално-слухови представи.

След разучаването на цялата песен, на учениците са 
предоставени ударни музикални инструменти, с които 
да отмерват ритъма. Прави впечатление, че някои уче-
ници импровизират по време на инструменталния съ-
провод, отказват да пеят, за да могат да свирят на ин-
струментите. От казаното може да се направи извода, че 
учениците имат желание да се занимават с художестве-
но-творческа дейност и конкретно в урока това е свър-
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зано със съчинение и изпълнение на съпровод на удар-
ни музикални инструменти.

Следващата песен е изпълнена по желание на уче-
ниците и е свързана със следващата ритмична задача: 
свързване на определена песен с нейният метроритъм. В 
учебника са дадени три примера, които представят рит-
мично началото на три песни: „Край Босфора“, „Горда Ста-
ра планина“ и „Есенен пазар“. Учениците успешно разпоз-
нават и трите примера като ги свързват със съответните 
песни. Новото понятие, което трябва да се усвои е „ри-
тъм“, което се дискутира и онагледява с пример (стр.15 
в учебника за 5 клас, ИК Анубис) – българска шевица, в 
която учениците откриват ритъм в последователното 
използване на различни шарки, фигури и цветове.

В края на часа клас А изпълнява песента „Есенен 
пазар“. Още преди началото на инструменталното въ-
ведение, учениците реагират много емоционално и бу-
рно, като следва и емоционално изпълнение на песента 
също със съпровод на предоставените им ударни музи-
кални инструменти. От тази реакция се извежда и след-
ния извод – децата емоционално реагират на музиката, 
която изпълняват.

Констатира се, че са необходими критерии и показате-
ли, които да отчитат развитието конкретно на художест-
вено-творческите способности, а не само натрупаните 
знания, умения и отношение в часа по музика. С тази ска-
ла са измерени два учебни часа, наблюдавах реакциите на 
учениците по време на целия урок и установих, че се на-
лага да се прибавят критерии и показатели, насочени към 
художествено-творческите способности на учениците.

Следващият разработен Протокол № 2 (Приложе-
ние №1) апробирах на 07.02.2014г. и 28.02.2014г. после-
дователно и с двата класа.
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Урокът, проведен на 07.02.2014г. в клас А е за обоб-
щение на тема „Музикални инструменти и метрум“, а в 
клас Б за нови знания на тема „Размер 7/8. Разновидно-
сти“. И в двата урока са използвани традиционни мето-
ди на обучение.

В клас А се наблюдава средно силна емоционална от-
зивчивост към изпълняваната песен „Край Босфора“, фор-
мирани в начална степен певчески умения при по-голяма 
част от учениците, изразяващи се в не много точна ин-
тонация, липса на добра артикулация и дикция, затруд-
нено изпълнение при промяна на метрума на песента от 
двувременен в тривременен. Според мен това се дължи 
на слабо развити музикално-слухови представи за точно 
интониране и ритмично изпълнение. По-трайни са зна-
нията и музикално-слуховите представи за музикалните 
инструменти от групата на медни и дървени духови, кои-
то се разпознават много бързо и точно от учениците, как-
то и уменията за сравнение на инструментите по тембър, 
устройство и начин на извличане на звука.

В клас Б часа започва с разпяване с откъс от позната 
песен – „Девойче бело, цървено“. Забелязва се неточно 
изпълнение в интонационно и метроритмично отноше-
ние, което затруднява осъзнаването на разликата меж-
ду двата размера 7/8а и 7/8б, въпреки последвалите 
многократни повторения на двете метроритмични схе-
ми по различен начин: визуално онагледяване, вербал-
но изговаряне и демонстрация.

След многократни опити песента „Девойче бело, 
цървено“ да бъде изпята и да се отличат един от друг 
двата размера, се констатира, че учениците притежават 
развити в ниска степен музикални способности – метро-
ритмичен, ладов усет и музикално-слухови представи. 
Емоционалната отзивчивост към изпълняваната и слу-
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шаната музика е слаба.
На 28.02.2014г. проведох втори урок и в двата класа 

като използвах Протокол № 2. Темата и за двата класа е 
„Размери 7/8 б и 9/8 б“ – урок за затвърждаване на зна-
нията.

В клас А урокът започва с разпяване с част от песента 
„Девойче бело, цървено“, която изпяват доста точно в ин-
тонационно и метроритмично отношение. След това се 
задава нов модел, с който учениците трудно се справят. 
Налага се изпълнение на песента по групи и по двойки, 
при което си проличава, че някои ученици имат неточна 
интонация, но изпълняват метроритъма добре, при дру-
ги се забелязва много точно интонационно изпълнение, 
но трудно възпроизвеждане на специфичния метрори-
тъм. Друга песен, предвидена за часа е „Грънчар си грън-
ците продава“ в размер 9/8 б. Нея учениците изпълняват 
с по-голямо желание и по-точно – както метроритмиче-
ски, така и интонационно. Наблюдава се чувствителност 
към чуждо изпълнение и опити за оценката му.

В клас Б емоционалната отзивчивост при изпълне-
ние на двете песни е средно силна. Песента в 7/8 б се из-
пълнява наум и на глас по знак от учителя. Този момент 
от урока не се получи, тъй като някои от учениците пе-
еха, когато би трябвало да следят текста и да отмерват 
заедно с учителя, който влиза в ролята на „беззвучен 
телевизор“. За следващата песен също се наблюдава не-
умение за точно метроритмично изпълнение, неедно-
временно встъпване в началото на всяка фраза и много 
лоша интонация, което според мен се дължи на неосъз-
наване на мястото на дългия дял при размер 9/8 б.

Учениците и от двата класа имат пропуски в метро-
ритмично отношение, които по-вероятно се дължат на 
недостатъчно дълго и в недостатъчно количество нат-
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рупвани музикален опит и музикално-слухови предста-
ви, както и на изградени в много ниска степен музикал-
ни еталони за точна интонация и метроритъм. Доброто 
в случая е, че имат желание за занимание с музикал-
но-творческа дейност, което е предпоставка за развитие 
на посочените еталони в следващите учебни часове.

От описаните по-горе уроци става ясно, че певчески-
те умения изграждат до голяма степен музикалните ета-
лони на учениците и заедно с това дават възможност за 
развитие на художествено-творческите им способности.

Творческото въображение и творческото мислене, 
като художествено-творчески способности, са част от 
развитието на естетическия вкус на учениците и до го-
ляма степен наличието им спомага за изграждане на ес-
тетически еталон. Освен това може да се отбележи, че 
без тях, трудно би се осъществила която и да е художест-
вено-творческа дейност.

Интереса към занимания с музика е водещ фактор за 
развитие на художественото творчество в училище – ко-
гато учениците изпълняват нещо, което им е интересно, 
то винаги се получава по-добре от друга дейност, която 
вършат с нежелание. А музикалният педагог е този, кой-
то е редно да се съобрази с желанията на децата.

В рамките на няколко урока в клас А и клас Б апро-
бирах Протокол № 3, резултатите от който са дадени в 
Приложение № 1. В тези уроци включих някои интерак-
тивни методи, както и адаптиран за нуждите на обуче-
нието метод, който нарекох „Слухов ребус“.

В урока на тема „Ударни музикални инструменти“ в 
клас А използвах дискусия към дейността възприемане 
на музика. Първата дейност за часа е изпълнение като 
учениците пеят една от любимите си песни: „Грънчар си 
грънците продава“.
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За провеждане на дискусията инициирах предвари-
телно обсъждане на музикалните инструменти, дадени в 
учебника. Въпросите „Кои инструменти са ви познати?“, 
„Къде можем да ги видим?“, „Къде можем да ги чуем?“, 
послужиха за подготовка на метода. След тази стъпка да-
дох за задача учениците да разпознаят по тембъра, кои 
музикални инструменти звучат в произведението на П. 
Стайнов – „Тракийски танци“, изпълнено от ансамбъл 
„Полиритмия“. Имаше много и различни отговори:

И.К.- барабан, вибрафон, маримба
Й.П.-триангел, маримба, маракас
М.Р. – маримба, дайре
Н.С. – вибрафон, кастанети
Учениците не успяха да решат, кои инструменти зву-

чат и затова произведението се чу още веднъж. След 
второто прослушване бяха единодушни, че са разпозна-
ли тембрите на маримба и вибрафон.

Дискусията продължава с друго музикално произве-
дение – „Бадинера“ на Й. С. Бах. Задачата е разпознаване 
на солиращият инструмент и определянето към коя от 
изучените групи музикални инструменти принадлежи. 
Учениците много бързо реагират и веднага разпознават 
флейтата като солиращ инструмент. С няколко насочва-
щи въпроса посочват, че е духов инструмент и спада към 
групата на дървените духови инструменти.

В клас Б бяха предвидени сходни задачи, но не успях 
да изпълня всички от тях. Около половината от часа 
беше заета от дейността изпълнение на музика – на-
ложи се неколкократно повторение на части от песен-
та „Грънчар си грънците продава“, за да бъде осъзнато 
движението на части от мелодията и да бъде уточнен 
метроритъма, а в останалото време учениците успяха да 
чуят „Тракийски танци“ на П. Стайнов, но не успяха да 
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разпознаят тембрите на звучащите инструменти.
За темата „Тракийска фолклорна област“ използвах 

методът „слухов ребус“, предназначен за дейността въз-
приемане на музика. На лист или на дъската се изписват 
разхвърляно няколко музикални произведения. Зада-
чата е последователно да се свържат определени еле-
менти от горепосочените, прозвучали в определен ред. 
На листа се изписват като количество повече от реално 
звучащите примери. При свързването може да се обра-
зува фигура и това да бъде едно от условията за успеш-
но изпълнена слухова задача.

Ребусът може да се използва при запознаване с нов 
композитор, например, като прозвучат няколко произ-
ведения на познати композитори и в края се даде ново-
то произведение. На същия принцип методът може да се 
преобразува като се запишат различни размери, танци, 
инструменти и др.

Снимка № 1. Пример
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При използването му в часовете с клас А установих, 
че по-удачно е изписването да става на дъската, за да 
може да работи целия клас, да се провокира бързо ми-
слене и бърза реакция. За провеждането му обаче се из-
исква предварителна подготовка на учителя: обмисля-
не какво ще се търси – композитори, танци или друго; 
подготвяне на кратки музикални файлове в определена 
последователност. Много е важно музиката да е пред-
варително подбрана и по възможност файловете да са 
подредени последователно с няколко секунди пауза 
между тях.

В писмена форма методът може да се използва като 
състезание между отбори: малки групи от 2 до 4 учени-
ка, в които учениците могат да обсъждат дали правилно 
са свързали съответните елементи на ребуса.

В експерименталния клас използвах варианта с раз-
лични познати и непознати размери (Снимка № 2). На 
дъската изписах различни (познати и непознати) рав-
ноделни и неравноделни размери. Чрез последовател-
но свързване учениците трябва да получат фигура на 
къща. Варианта на задаване на примерите тук беше в 
словесна форма: кратко описание кой танц или хоро се 
изпълнява в този размер. Учениците имаха затруднения 
с определянето на размери 7/8 б и 9/8 б. В края обаче 
успя да се получи фигура на къща.
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Снимка № 2. Слухов ребус, проведен в час

В часа на 11.04.2014 проведох мозъчна атака със за-
дадена дума „оркестър“. Учениците дават предложения 
за 30 секунди: солист, акордеон, тромпет, гайда, симфо-
ничен, струнен, духов, цигулка, китара, кавал, барабан. 
Предложенията се обсъдиха с целия клас. Изредените 
симфоничен, струнен и духов оркестри станаха основа 
на обсъждане за това какви инструменти се включват в 
състава им.

Инструментите цигулка, барабан, акордеон, тромпет 
бяха отнесени към групата на класическите инструмен-
ти, за кавал и гайда учениците посочиха, че са част от 
народния оркестър. Китарата поставиха в състава на 
китарния оркестър и рок групата. По този начин се стиг-
на до клавишните инструменти, тъй като това беше и 
темата на новия урок.

След това часът премина чрез използването на тра-
диционни методи на обучение: задаване на въпроси към 
прозвучаващото произведение „Тема с вариации“ на Л. 
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ван Бетовен, слушане и коментар за характера на откъс 
от „Сътворението на света“ – В. Джамбазов, обсъждане 
на клавишните и електронните клавишни музикални 
инструменти. Часът завърши с изпяването на любима 
песен в съпровод на народен оркестър – „Заигра се хоро 
големо“. В клас Б урокът на същата тема премина по схо-
ден начин, с изключение на използването на мозъчната 
атака.

След проведените часове и в двата класа и апробира-
нето на Протокол № 3, установих, че много по-адекват-
но се отчита наличието на определени показатели по 
създадената скала със степени от 0 до 3. Опита за откри-
ване на наличието и степента на проява на различните 
критерии беше успешен, но трудността идва от това да 
се раздели часа на две. Поради тази причина за третия 
урок – „Клавишни музикални инструменти“ графите с 
минути от 21 до 40 са празни – степента на наблюдава-
ните показатели се определя за целия учебен час.

По време на констатиращия етап от експеримента 
някои от учениците и от двата класа активно участваха 
в художествено-творческите дейности в училище – кон-
церти и тържества. Първото от тях беше на 15.09.2013 г. 
за откриване на новата учебна година. Последваха учас-
тия в тържеството за патронния празник на училището 
01.11.2013 г., в който участва ВГ „Звездици“ с изпълне-
ние на две песни „Вятър ечи“ и „Българийо, обичам те“.

Имаше още няколко малки изяви: в Дома на пенси-
онера в гр. Брацигово и Деня на християнското семей-
ство, както и кратко Коледно тържество. През втория 
срок на 2013-2014 учебна година вокалната група участ-
ва в тържеството по случай 24-ти май – Денят на славян-
ската писменост и култура и в заключителния концерт 
по случай края на учебната година на 15.06.2014г.
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На 15.06.2014г. Н.С. и А.С. от клас А се включиха в съ-
провод на песента „When I’m gone”, представена на тър-
жеството по случай завършване на учебната година. Пе-
сента е известна като “Cups” в оригинално изпълнение 
на Анна Кендрик, което в превод от английски език оз-
начава „чаши“. Съпроводът беше изпълнен от ученици-
те с обикновени пластмасови чаши. Те сами направиха 
хореография от прости движения в началото на песента. 
Публиката прие много въодушевено интересното под-
насяне.

1.2. Обучаващ етап
На обучаващ етап от педагогическия експеримент 

се проведе структурирано включено наблюдение в два-
надесет урока. Неговата цел е развитие на определени 
способности, умения и отношение – с отношение към 
развитието на художествено-творческите способности 
на учениците от VI клас, при използване на някои инте-
рактивни и традиционни методи в часовете по музика 
с експерименталната и контролната паралелка. Отчита-
нето се реализира чрез Протокол № 4.1. и № 4.2. по съот-
ветни критерии и показатели в четири степени.

Мозъчна атака
Мозъчната атака като техника използвам за активи-

зиране на учениците в началото или средата на часа.
При темата „Танго“ в началото на учебния час в клас 

А използвах мозъчна атака като техника. Думата, която 
зададох беше „танци“. За 30 секунди учениците дадоха 
следните предложения: танго, изкуство, мамбо, народни 
танци, самба, ча-ча-ча, криво хоро, право хоро, ръченица, 
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сиртаки, рокендрол, туист, ламбада. Последва дискусия 
за това, кои от предложенията отговарят на условието 
– да са свързани с думата танци. С насочващи въпроси 
коментирахме, кои танци са салонни, кои са народни и 
на кои народи. Учениците веднага определиха мамбо, 
самба, ча-ча-ча, рокендрол, туист и танго като салонни 
танци. Посочиха за народни криво и право хоро, и ръче-
ница и сиртаки. Обясниха, че танцът е изкуство и затова 
са дали и това предложение. 

Друго провеждане на метода мозъчна атака се осъ-
ществи в началото на часа за Шопска фолклорна област. 
Думата за мозъчната атака е Шоплук. Учениците дават 
следните асоциации: двугласно пеене, издига, влече, на-
трисане, маркови песни, женско пеене, гъдулка, носия. 
С тези, асоциации е дадена нова задача за изработване 
на проект (метод на проекта), като условието е всички 
думи от мозъчната атака да бъдат включени в проекта. 
Изискванията към учениците за изготвяне на проекта са:

1) Тема: „Шопска фолклорна област“
2) Да включва всички думи от мозъчната атака
3) Да бъде оригинален (творчески)
4) Да се разделят на отбори самостоятелно
5) Да решат как ще изглежда проекта и кой какви 

задачи ще има
6) Да се предаде в срок от една седмица.
7) Да бъде представен пред класа.
Н.С., А.С. и Т.Я. направиха табло (Снимка № 3) , изпъл-

ниха изискванията на проекта в срок. Това беше и един-
ственият предаден проект. Оригиналността се крие, 
както посочиха и учениците, в оформлението: заглави-
ето на проекта е оцветено „като шевица“, включени са 
снимки и допълнителна информация, която не повтаря 
тази в учебника.
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Снимка № 3

Лавина (снежна топка)
Методът лавина проведох в два урока: „Танцувалната 

музика и композиторите“ и „Северняшка фолклорна об-
ласт“. В първия урок на учениците беше дадена тема са-
лонни танци като класът беше разделен на четири гру-
пи (редици). Всяка група трябваше да напише по едно 
твърдение за салонните танци на лист хартия: листът 
минава от ученик на ученик, като всеки го прегъва и 
скрива това, което е написал. Времето за изпълнение е 
по една минута на ученик в групата – общо четири ми-
нути.

След като учениците написаха своите твърдения, съ-
брах листовете и прочетох на глас събраната информа-
ция за всяка от групите.
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Направи ми впечатление, че докато изчакват съуче-
ниците им да дадат отговор, някои от децата в класа 
скучаеха и започнаха да нарушават дисциплината. Това 
се дължеше на бездействието им. 

Снимка № 4

Снимка № 5



129

Снимка № 6

Снимка № 7



130

Поради тази причина проведох метода след извест-
но време още веднъж в урок обобщение, но го съчетах с 
метода групова дискусия, който използвах като техни-
ка. Разделих учениците на три групи по пет души, като 
на всяка група зададох отделна част от урока обобщение 
– Шопска фолклорна област, Музиката на Балканите и 
Салонни танци. Всяка група обсъжда, дискутира каква 
информация да включи по съответната тема, като един 
от учениците записва предложенията на листа. Времето 
за работа по всяка тема е пет минути. След като изтекат, 
групите си разменят темите. Така дадените листове се 
въртят при всяка група. Условието е да не се повтарят 
вече написани неща. Това означава, че част от времето 
се използва и за прочитане на вече написаното.

Този вариант се оказа по-удачен за изпълнение, за-
щото ангажира всички ученици едновременно. Подбрах 
тези теми с цел учениците да могат по ясно да разгра-
ничат информацията, която трябва да дадат последо-
вателно и да се поберат във времето от пет минути за 
всяка за всяка тема. След проведения метод събрах лис-
товете и заедно с учениците обсъдихме накратко полу-
чените резултати.

Направи ми впечатление, че учениците не са успели 
да спазят напълно условието да не се повтаря вече на-
писаното. Това може би се дължи на желание за изява, 
на желание за демонстрация на знания и умения, или на 
това, че не са прочели какво са записали групите преди 
тях. 
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Снимка № 8
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Снимка № 9
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Снимка № 10
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Снимка № 11

Отборна игра
Опитах се в часа на тема „Метроритъм и жанр“ да из-

ползвам идеята за отборна игра. Разделих класа на два 
отбора – отбора на момичетата и отбора на момчетата. 
По време на целия час на учениците бяха задавани мно-
го въпроси, свързани както с урока, така и със стар уче-
бен материал. За всеки верен отговор се дава по 1 точка 
на съответния отбор. Всеки от отбора може да печели 
или губи точки. Малко преди края на часа всички точки 
се сумират и отборът победител избира песен по жела-
ние от изучените, за да бъде изпята в края на часа.

Идеята за състезанието не се реализира напълно, тъй 
като настроението на учениците този ден беше много 
приповдигнато и трудно се съсредоточаваха върху зада-
ваните въпроси. Въпреки това по-активни бяха момче-
тата, затова техният отбор избра песента „Бу-бу“, която 
се наложи да изпеем в началото на следващия час – по-
ради посочените по-горе фактори, времето не стигна за 
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допълнителна песен. Според мен техниката би била ус-
пешна при друго емоционално състояние на учениците.

Онагледяване
Онагледяването се използва широко в педагогиче-

ската практика от дълго време. От психологията се знае, 
както и от изследванията на редица педагози, че учени-
ците учат по-бързо и лесно първо като видят, след това 
като сами направят определена задача.

В час по музика на тема „Сложна триделна форма“ 
използвах онагледяването, за да провокирам творче-
ско мислене при осъзнаване на сложна триделна фор-
ма. След като произведението за часа – „Унгарски танц 
№5“ на Й. Брамс, е чуто и е обсъдено с учениците какви 
прости форми могат да открият в него, пристъпвам към 
онагледяване с подходящи символи на дъската, за да 
представя по различен начин, от предложения в учеб-
ника, схемата на сложната триделна форма.

За целта провокирам учениците сами да измислят 
схема като спазват вече посочените условия – първи и 
трети дял са еднакви, а между първи и втори трябва да 
има контраст.

Един от учениците прояви желание да запише на 
дъската своето предложение: слънце, за първи и трети 
дял. Друг от учениците предложи за втори дял да нари-
сува облак, за да бъде контрастен на другите два. 

По този начин учениците осъзнават по-лесно разли-
ките в звучащата музика и проявяват своето творческо 
въображение и мислене за създаване на нещо ново.

Използвах и друг начин за онагледяване отново в урок 
обобщение. Разработих дидактични материали, които 
включват карти с въпроси по изучения учебен материал: 
прости форми и сложна триделна форма, равноделни и 
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неравноделни размери, изпълнителски състави, салонни 
и старинни европейски танци, синкоп и триола.

Към всяка карта има допълнителни листчета, на кои-
то поотделно са изписани размери, танци или др., както 
и условие на задачата. Учениците трябва да подреждат 
в правилна последователност, да групират по опреде-
лен признак, дори сами да измислят например фигури, с 
които да означат вариационна форма. При изпълнение-
то на всеки въпрос има възможност за групова работа, а 
някои дори са с музика за възприемане.

Снимка № 12

При използването на картите с въпроси, учениците 
бяха много съсредоточени през часа, помагаха си, кога-
то се затрудняваха с въпросите. Към слуховите задачи 
се наложи да се дискутира последователността на даде-
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ните танци и жанра към който принадлежат, така че се 
използва отново метода на дискусията.

Въпросите спокойно могат да бъдат адаптирани за 
нуждите на различни класове и за различен учебен ма-
териал. Разбира се, предварителната работа на учителя 
е много голяма, тъй като той трябва да прецени по ка-
къв начин да зададе въпросите, за да бъдат те възмож-
ни за решаване, както и да включват необходимите за 
преговора уроци.

„Трите най-важни неща“
Използвах техниката „Трите най-важни неща“ в уро-

ка на тема „Фолклорът в творчеството на българските 
композитори“.

На учениците е даден текст, който те за определено 
време трябва да прочетат и да анализират, като опреде-
лят едно най-важно нещо в него. Темата е Фолклорът в 
творчеството на българските композитори, а текстът е 
от учебника за 6 клас.

Учениците прочитат текста и дават няколко вариан-
та на най-важното в него:

• „народната класическа музика на българите“;
• „народната музика на българските композитори 

през всички времена“;
• „творчеството на българските композитори“.
В случая учениците не успяха да изберат подходящ 

вариант на едно най-важно нещо от текста, въпреки че 
бяха подпомогнати с допълнителни въпроси и насочва-
не от страна на учителя и текстът беше прочетен на глас. 
В този случай интерактивният метод не даде резултат. 
Учениците бяха апатични, неактивни, трудно вникваха 
в смисъла на прочетеното. Това може да бъде резултат 
от много причини, но факта е, че този метод не работи в 
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началото на часа. Може да се предположи, че удачно би 
било неговото използване в средата на учебния час или 
за съсредоточаване на вниманието като преход между 
различните дейности.

Ролеви игри
Ролевите игри като ситуационен интерактивен ме-

тод използвах в работата си с вокална група „Звездици“. 
В продължение на една учебна година (68 часа годишен 
хорариум) през една трета от заниманията един ученик 
от вокалната група ставаше учителя по пеене, а аз зае-
мах неговото място при останалите.

Задачата всеки път беше различна за всяко от децата 
– да показва как ясно да се изговори текста на песента 
(често в съчетание с метода „развален телевизор“), да 
покаже точното темпо, да покае промени в динамиката, 
да демонстрира сценично поведение и др.

При провеждане на метода се забелязва нежелание 
от страна на някои ученици да влязат в роля (по-често 
бяха по-големите – VII-VIII клас или ученици от кон-
тролния клас Б). Отчитам, че въпреки игровия елемент, 
поставената задача е трудна и не всеки ученик би бил 
сигурен в себе си и би се престрашил да я изпълни.

На някои от учениците обаче този начин на рабо-
та във вокалната група им достави удоволствие, след 
като в няколко последователни часа повечето опитаха 
да влязат в роля не много успешно (проява на емоции 
и срам, от което се губи способността за адекватни на 
задачата действия и поведение), постепенно до края на 
първи срок учениците сами имаха желание да застанат 
отпред и да показват.

Друг вариант, който често използвах, е ролята на съ-
ветник на учителя. Това се оказа много удачно при под-
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готовката за Музикален конкурс „Георги Брегов“ 2014 – 
гр. Пазарджик в средата на месец март 2014г. Приложих 
го месец преди явяването на конкурса.

Един ученик излиза отпред, сяда близо да мен и слу-
ша изпълнението на останалите със задачата (която е 
предварително уточнена) да търси кое може да се подо-
бри, за да стане изпълнението на песента добро – инто-
нация, дикция и артикулация, едновременно встъпва-
не в началната фраза на песента, сценично поведение, 
концентрация и други фактори, влияещи негативно на 
изпълнението.

Всяка седмица отпред излизаше различен ученик, 
посочен от мен или проявил желание.

Първа седмица – Ученичката Д.Г. наблюдава изпъл-
нението на песента „Що ми домилело мамо“. Предложе-
нието ѝ към съучениците бе да пеят „с по-ясен текст“ и 
„да започват едновременно“. Д.Г. успешно открива лоша-
та артикулация и дикция, и неедновременното встъпва-
не в началната фраза, които са провокирани от бързото 
темпо на песента.

Това говори за наличие на добре развити музикал-
но-слухови представи, на вече изграден музикален 
опит, на развитие в средна степен певчески умения и на 
критично мислене, което според мен спомага и за разви-
тието на творческото мислене.

Втора седмица – Отпред излизат две деца, Н.С. и А.С. 
Те слушат изпълнението на песента „Лили“. Тук уче-
ниците посочиха като слабост сценичното поведение. 
Предложиха песента малко да се раздвижи с подходящи 
движения между куплетите, дори сами измислиха таки-
ва, след насърчаване от моя страна.

Децата дадоха и още едно предложение – песента да 
има солист. Тъй като в песента става дума за нова уче-
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ничка в класа, а в оригиналното изпълнение солист е 
момче, за задача до следващата репетиция им поставих 
да помислят, кой е подходящо да бъде солист. В след-
ващия час на вокалната група учениците предложиха 
това да е момче, но проблемът беше, че във ВГ „Звезди-
ци“ участват само момичета. Затова учениците решиха 
всички заедно да изпълнят песента.

На третата седмица в час по музика в пети клас, за-
белязах, че едно от момчетата много точно и с голямо 
желание изпълнява песента „Лили“ и дори с артисти-
зъм. Предложих му да се включи във вокалната група 
и да дойде на конкурса, а той след кратко колебание, се 
съгласи.

В последната репетиция преди конкурса солистът 
Б.Т. представи собствена сценична хореография, която 
изпълни между куплетите на песента. За конкурса сам 
беше подбрал сценично облекло и беше решил как точ-
но да протече изпълнението му. Резултатът от това е за-
служено III-то място в конкурса.
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Снимка № 13. Диплом от V Музикален конкурс „Георги 
Брегов“ 2015 – гр. Пазарджик (изпълнени песни „Що ми 
домилело, мамо“ – народна и „Лили“ – музика Б. Чакъров, 
текст 

Този метод би могъл да се използва и като техника в 
часа по музика за активизиране на творческото въобра-
жение и мислене при решаване на проблем – „По какъв 
начин може да бъде изпята песента, че да въздейства?“, 
„Как би трябвало да се държи изпълнителят на сцената, 
за да се хареса изпълнението му на публиката?“ и други 
подобни проблемни ситуации.

Така проведените методи и констатациите от из-
ползването им в часа по музика и в репетициите по во-
кална група създават предпоставки за извършване на 
художествено-творческа дейност, а в тази художестве-
но-творческа дейност се развиват определени художест-
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вено-творчески способности като творческо въображе-
ние и мислене, ладов и метроритмичен усет, музикал-
но-слухови представи, с което се доказва хипотеза № 1.

По време на експеримента имах възможност да про-
следя развитието на няколко ученика, които участваха 
във вокална група „Звездици“ към СУ „Народни будите-
ли“ – гр. Брацигово.

Н.С., А.С., Т.Я. бяха активни участници във всяко едно 
училищно мероприятие – концерт за начало на учебна-
та година, коледен концерт, рецитал по случай трети 
март, програма за деня на хората с увреждания, учас-
тие в концерта, посветен на деня на християнското се-
мейство, участие и трето място на Музикален конкурс 
Георги Брегов – гр. Пазарджик, участие в „Празник на 
детската песен“ на 15 май 2015 – гр. Пловдив в АМТИИ, 
където изпълниха две песни, едната от които авторска, 
наградена с 1-ва награда в конкурса за написване на 
детска училищна песен към АМТИИ-Пловдив; участие в 
градското честване на 24 май – гр. Брацигово, участие 
в тържество по случай изпращане на абитуриентите в 
училището на 24 май 2015г.; участие в забавната про-
грама за отбелязване на априлската епопея в града на 
12 май 2015; участие в концерт по случай приключване-
то на учебната година на 15 юни 2015г.

Освен това се включват дейно в различни творчески 
инициативи на ПИГ към училището – пролетен бал, из-
ложби на рисунки, икебана, изнасяне на кратки програ-
ми в центъра за хората с увреждания в град Брацигово; 
кратки рецитали по време на училищни екскурзии в 
градовете Калофер, Батак и др.

На снимка № 14 са дадени рисунки на тези учени-
ци, правени в свободното им време, по тяхно собствено 
желание и инициатива. Материалите са предоставени 
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от учителката в групата за целодневна организация на 
учебния процес, която учениците посещават редовно. 
От представените материали се вижда, че рисунките 
са авторски, измислени от самите деца. Учениците са 
използвали както флумастери и моливи, така и водни 
и темперни бои. Някои от използваните техники на ри-
суване са чист експеримент за самите ученици, споделя 
учителката в групата по ЦОУП в училището. 

Снимка №14

От събеседвания с учители, преподаващи различни 
дисциплини в клас А и клас Б, се установи, че част от т.
нар. интерактивни методи се използват в обучението 
като най-често това са беседа, визуализиране, метод на 
проекта, дискусия, различни отборни игри. С оглед на 
учебната среда в училището, където се обучават учени-
ци от различни социални групи, част от тях с възможнос-
ти много под минимума за съответния клас, учителите 
ограничават използването на голямо разнообразие от 
интерактивни методи, тъй като част от учениците не 
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могат да участват поради невъзможността да разберат 
правилата на метода и поради ограничените си четивни 
и познавателни възможности, друг фактор е демотива-
ция за участие. Това може да бъде една възможна при-
чина да не се използват интерактивни методи.

Друга възможна причина би била бедната материална 
база на училището. Дори в часовете по музика – нормално-
то им протичане е нарушено от липсата и невъзможност-
та за осигуряване на музикален инструмент – в случая пи-
ано, както и липса на разнообразие при детските ударни 
инструменти. Комплекта за детски ударни инструменти 
включва 3 чифта клавеси и дървено конче. Някои музи-
кални инструменти учениците измайсториха сами – ма-
ракаси, други донесоха от вкъщи – бърдуче, блокфлейта.

Въпреки ограничения ресурс и лошата материална 
база, учениците с голямо желание измислят цялостно 
представяне на песните, които изпълняват – съчиняват 
подходящи движения, правят сценка по песните, изработ-
ват декори. Това говори за лична ангажираност на обуча-
ваните и желанието им за успех в художествено-творче-
ските дейности, с които се занимават в училище.

Резултати от НМС „Ключът на музиката“ – 2014-
2015 учебна година – 1 кръг – Общинско ниво

През 2015 година се проведе Национално музикал-
но състезание „Ключът на музиката“. Това е музикална 
игра-състезание, организирана от Министерството на 
образованието за клас. всички ученици от IV до VI клас, 
а към днешна дата се включват и VII клас. В общинско-
то му ниво от СОУ „Народни будители“ взеха участие по 
седем ученика от клас А и клас Б. Състезанието бе про-
ведено в едни и същи условия и за учениците от двата 
класа, по едно и също време за всички заявили желание 
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за участие ученици от цялата страна.
В следващата таблица представям резултатите по 

точки от общинския кръг поотделно и за двата класа, 
като съм разделила теста на две части, първата включ-
ваща само въпросите с прозвучаване на музика, а втора-
та – тестовите задачи.

Таблица № 1 Резултати от Национално музикално 
състезание „Ключът на музиката“ – клас А

Ученик 1 част
Бр.т./Общ бр.т.

2 част
Бр.т./Общ бр.т.

Общ брой  
постигнати 

точки от  
целия тест

1. Т.Я. 19/32 29/58 48
2. С.Г. 6/32 23/58 29
3. Н.А. 6/32 18/58 24
4. Й.П. 10/32 28/58 38
5. И.К. 5/32 17/58 22
6. А.С. 14/32 34/58 48
7. Н.С. 11/32 37/58 48

Таблица № 2 Резултати от национално музикално 
състезание „Ключът на музиката“ – клас Б

Ученик 1 част
Бр.т./Общ бр.т.

2 част
Бр.т./Общ бр.т.

Общ брой 
постигнати 

точки от  
целия тест

1. К.Д. 9/32 21/58 30
2. Г. Г. 10/32 17/58 27
3. Д.К. 3/32 11/58 14
4. Й.Д 14/32 14/58 28
5. А.Д. 4/32 13/58 17
6. Й.Х. 5/32 19/58 24
7. Т.К. 5/32 20/58 25
8. Д.Ш. 6/32 21/58 27
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Общият брой точки от въпросите в теста е 90. За да 
премине ученикът в следващият кръг на състезанието, 
трябва да има не по-малко от 78 точки. Прави впечатле-
ние, че резултатите на учениците от клас А са по-добри 
от тези на клас Б. В клас А най-високият брой събрани 
точки е 48, докато в клас Б точките са 30. Освен това 
най-малкия брой точки в клас А е 22, докато в клас Б е 
14. От това може да се заключи, че в средата на учебната 
година постиженията на учениците от клас А са по-до-
бри от тези в клас Б, въпреки че учениците не се класи-
раха за областния кръг на състезанието.

От проведените уроци с включени интерактивни 
методи, може да се направи извода, че учениците много 
по-успешно се справят с поставените задачи, когато са 
представени под формата на игра, състезание. Някои от 
интерактивните техники, които използвах не постигна-
ха целта си, което може да означава, че не са подходящи 
за съответния клас, но може да се предположи, че при 
други условия резултатът ще е положителен.

Средата и социалните условия, в които е проведен 
педагогическият експеримент, са основополагащи и за 
получените след това резултати. Трябва да се отчете, че 
част от учениците имат много бедна писмена и говорна 
култура, тъй като са билингви. Освен това имат много 
пропуски в обучението, които най-вероятно се дължат 
на ненавременното им отстраняване. Тези фактори вли-
яят негативно върху проведените методи, но въпреки 
това, резултатите са положителни. Учениците показват 
умения за творческо мислене и наличие на въображе-
ние, емоционална отзивчивост към изпълняваният 
песенен материал, както и към конкретни музикални 
творби за възприемане.

Като имам предвид получените резултати от екс-
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перимента, мога да твърдя, че трета, четвърта и пета 
задача, които си поставих, са изпълнени. Учениците, 
участващи във вокалната група бяха под въздействи-
ето на интерактивни методи, което им помогна да по-
добрят своите певчески умения, метроритмичен усет и 
артистичните си способности, а участието в различни 
училищни и извънучилищни мероприятия и конкурси 
обогати музикалния им опит, разви музикално-слухови-
те им представи и им даде възможност да изразят себе 
си чрез изкуството музика.

Наблюдава се още, че конкретни интерактивни ме-
тоди имат по-благотворно влияние върху развитието 
на способностите на учениците: мозъчна атака в комби-
нация с метод на проекта и ролеви игри. В същността си 
тези методи съдържат творчески елемент, провокират 
учениците да търсят нови, нестандартни решения, за-
това и способстват за развитие на художествено-твор-
ческите им способности.

Някои от методите пък повлияха на мотивацията на 
учениците за занимание с художествено-творческа дей-
ност в часа по музика: техниката 3-те най-важни неща, 
лавина в комбинация с групова дискусия, отборна игра, 
слухов ребус, който беше създаден по време на експери-
мента за целите на обучението по музика.

1.3. Заключителен етап
На заключителен етап от педагогическия експе-

римент се проведе тест изходно ниво с учениците от 
VI клас и от двете паралелки – експериментална и кон-
тролна. Той съдържа 16 въпроса, като с прозвучаване 
на музика са въпросите от № 1 до № 6, а без прозвуча-
ване на музика – от № 7 до № 16. Целта на изходното 



148

ниво е установяване на придобитите знания и умения в 
края на учебната година, спрямо учебното съдържание 
в шести клас. Средният успех от изходящия тест на клас 
А е Слаб 2,36, а на клас Б Слаб 2,50.

Първи и четвърти въпрос целят установяване на раз-
витие на музикално-слуховите представи на учениците, 
като при въпрос № 1 трябва да разпознаят произведе-
нието и да посочат композитора, който го е създал от 
три възможности, а в четвърти въпрос да запишат име-
то и на композитора, и на произведението (Дико Илиев 
– Дунавско хоро).

На първа задача 81,82% от учениците в клас А са дали 
верен отговор, като в клас Б този процент е 58,33%. На 
въпрос № 4 в клас Б нито един от учениците не е напра-
вил опит да даде отговор, докато в клас А дадените отго-
вори са грешни – 45,45%. От тези резултати става ясно, 
че учениците все още не могат да разпознават музикал-
ни произведения и техните автори при прослушване, но 
учениците от клас А по-успешно се справят със задачата 
да открият само композитора на определено произве-
дение. Това говори за развитие на музикално-слуховите 
представи, макар и в малка степен.

Втори въпрос има отношение към художествено-твор-
ческите способности на учениците, като цели да разкрие, 
доколко музикалната творба достига до учениците и до-
колко те могат да анализират достигналата до тях музи-
кална и емоционална информация, като се изисква от тях 
да определят характера ѝ с три подходящи определения.

В клас А 36,36% от учениците са дали три определе-
ния, подходящи за звучащото произведение „Бадинера“ 
из Сюита № 2 на Й. С. Бах, 36,36% са дали две подходя-
щи определения, 9,09% са дали неподходящи определе-
ния. В клас Б три подходящи определения са дали 50% 
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от учениците, две подходящи 8,33%, две подходящи и 
едно неподходящо 8,33%, а останалите ученици са дали 
неподходящи определения или не са решили задачата. 
От това следва, че учениците от клас А все пак повече 
от учениците са дали две и повече подходящи опреде-
ления, което говори за наличие на развита в по-висока 
степен емоционална отзивчивост, умение за анализ на 
музикалната тъкан и в по-висока степен развит музика-
лен опит, който има значение както при изпълнението, 
така и при възприемането на музикални творби с раз-
лично емоционално съдържание.

Въпрос № 3 дава поглед за наличието на развити 
второстепенни музикални способности, в частност тем-
бров слух, като учениците трябва да разпознаят някол-
ко солиращи народни музикални инструмента – кавал, 
тамбура, гъдулка, каба гайда. При входящия тест се ус-
танови, че учениците бъркат тембрите на класически-
те с народните инструменти. В изходящия учениците в 
клас А са разпознали тембрите на каба гайдата, кавала и 
тамбурата. В клас Б – каба гайда, кавал и гъдулка.

Въпрос № 5има отношение към музикалните способ-
ности на учениците и по конкретно към метроритмич-
ния усет, като учениците трябва да разпознаят пулсаци-
ята на по-сложна в метроритмично отношение песен (в 
седем временен метрум – 15/16, хоро Бучимиш). Задача-
та може да бъде решена и на принципа на изключване-
то, тъй като второто и третото предложение за графич-
на схема са съответно за грънчарско хоро и валс.

В клас А верни отговори са дали 90,91% от учени-
ците, в клас Б – 91,33%, което недвусмислено говори за 
добре развити музикално-слухови представи по отно-
шение на специфичен метроритъм при учениците и от 
двата класа.
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Последният въпрос с прозвучаване на музика – № 6, 
е по-сложен, тъй като цели да провери умението за про-
следяване на промените в цялото произведение, за да 
може ученика да открие специфични изразни средства 
и принципи, по които да определи конкретната музи-
кална форма на творбата за възприемане. Освен това 
при този въпрос се изисква много по-съсредоточено 
слушане и използване на музикалния опит на ученика.

В клас А учениците не са се справили с поставена-
та задача, като са дали различни от търсения отговор 
(сложна триделна форма) – имена на композитори и му-
зикални произведения, но нито една музикална форма, 
макар и грешна. В клас Б 25% от учениците са посочи-
ли сложна триделна форма като верен отговор, 8,33% 
са дали различен отговор, а 66,66% от учениците не са 
решили задачата. Получените резултати говорят за не-
осъзнатост по отношение на формообразуването, което 
се наблюдава и в течение на двете учебни години при 
повечето ученици и от двата класа- учениците трудно 
разпознават музикални форми, поради факта, че в тази 
възраст (11-12 години) вниманието им бързо се отвлича 
и поради това те пропускат моментите на преход между 
отделните дялове на музикалните форми.

Въпроси от №7 до №10 са затворени с възможност 
за избор само на един верен отговор. Въпрос № 7 цели 
да уменията на учениците да групират отделни жанрове 
по определен признак – в случая старинни европейски 
танци. 18,18% от учениците в клас А са дали верен от-
говор, в клас Б този процент е 58,33%. Поради факта, че 
въпросът е затворен и предполага евентуално решава-
не на задачата на случаен принцип, за проверка на тези 
отговори е зададен подобен въпрос – №12, при който 
учениците трябва да изпишат подходящи старинни ев-



151

ропейски танци, които се включват в състава на старин-
ната европейска сюита.

На въпрос № 12 учениците от експерименталната 
паралелка са посочили танците менует, алеманда, гавот 
и жига, като задачата не са решили 27,27% от ученици-
те. Учениците от клас Б са посочили отново същите тан-
ци, но задачата не са решили 83,33% от учениците (10 
ученика). Това ми дава основание да твърдя, че високи-
те резултати при въпрос № 7 в клас Б са получени чрез 
налучкване на верния отговор, а не чрез демонстриране 
на знание.

Въпроси № 9 и № 10 целят да установят знанията на 
учениците по отношение на сложни ритмични групи – 
триола и синкоп. На девети въпрос в клас А верни от-
говори са дали 36,36% от учениците, в клас Б – 16,66%. 
Десети въпрос 66,66% от учениците от клас Б са решили 
вярно, докато в клас А този процент е 63,64%.

Прави впечатление, че по-голяма част от учениците 
от контролната паралелка са дали грешен отговор, като 
са посочили, че синкопът е знак за повишение на висо-
чината на тона. Въпросите са структурирани така, че ако 
ученикът е отговорил вярно на девета задача, по метода 
на изключването може да отговори вярно и на десета и 
обратно. И при тези два въпроса има вероятност учени-
ците да са отговорили на принципа проба-грешка.

Въпроси № 8, № 11, №13 и №14 целят проверка на 
знанията на учениците за българския фолклор като 
обхващат знания за фолклорни области, народни хора, 
обичаи.

54,55% от учениците в клас А са решили вярно въ-
прос № 8 като са посочили, че оригиналният фолклор е 
достигнал до нас без да се променя. 36,36% от ученици-
те са дали грешен отговор, като определят като ориги-
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нален обработения фолклор. В клас Б са дадени същите 
отговори като 50% от учениците са дали верен, а 50% 
– грешен отговор.

Отговорите на въпрос № 11 са разглеждани, като е 
отчетено по отделно колко процента от учениците в 
класа са отбелязали конкретен инструмент като харак-
терен за съответната фолклорна област.

Посочен инструмент от Шопска фолклорна област в 
клас А е единствено джура гайда, като отговор са дали 
9,09% от учениците. 63,64% от тях не са решили задача-
та, а в клас Б 8,33% посочват двоянката като характерен 
инструмент, 25% посочват дудука, а 58,33% посочват 
джура гайда. 41,66% от учениците не са решили задачата.

Като характерни инструменти за Северна България 
учениците от експерименталния клас посочват гайда 
(27,27%), а от клас Б цафара и окарина (по 25%). За До-
бруджанска фолклорна област учениците от клас А по-
сочват инструментите джура гайда и кавал, а от клас Б 
задачата не е решена.

На въпрос № 13 учениците от експерименталния 
клас са определили правилно единствено Ганкиното 
хоро като северняшко (9,09%). В клас Б 25% от учени-
ците са причислили Дайчовото и Ганкиното хоро към 
северняшка област.

Друг въпрос, свързан с фолклорните области – № 14 
цели да установи умението на учениците като използ-
ват знанията си за Шопска област по логичен начин да 
допълнят предложения текст. От клас А 9,09% от учени-
ците са дали предложение за инструментите в Шоплука, 
а 18,18% са допълнили израза „Дръж се земьо, те гази!“ 
правилно. В клас Б 25% от учениците са допълнили 
единствено посочения по-горе израз. По-голяма част от 
учениците и от двата класа не са решили задачата.
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Последният въпрос, свързан с фолклора е № 15, при 
който се цели учениците да покажат уменията си за въз-
произвеждане, систематизиране и синтезиране на зна-
ния, в случая относно обичая Лазаруване. В клас А от-
говорилите ученици с 18,18%, в клас Б – 25%. Въпреки 
даденият по-голям процент, отговорите в клас Б са от-
къслечни като отразяват единствено, че на Лазаровден 
момичета обикалят по къщите и ги даряват с яйца и 
пари. В клас А учениците посочват различни части от 
обичая като например: „Лазаруването е преди Велик-
ден. Всички, които се казват Лазар, Лазарина и т.н. праз-
нуват. Танцуват се български народни танци.“, или „Мо-
мичетата се обличат хубаво, плетат венци и пеят песни.“.

От така представените резултати от задачите за 
фолклорните области се вижда, че учениците и от двата 
класа имат пропуски в знанията си за фолклорните об-
ласти, като се наблюдава, че при контролната паралел-
ка показаните знания са малко повече в сравнение с екс-
перименталната. Начина на структуриране на информа-
цията при учениците от клас А е по-добър, учениците 
показват макар и малко като количество, но по-система-
тизирани знания, което си личи и от въпрос № 16.

Въпрос № 16 е с отношение към изразяване на от-
ношението на учениците към определен предпочитан 
стил музика и умението на им да обосноват своя избор, 
което е основополагащо при изграждането на еталон за 
художествен вкус у учениците.

Учениците, обосновано посочили любим стил музи-
ка в клас А са 45,45%, а в клас Б – 66,66%. В контролния 
клас предпочитаният стил музика е поп фолк, като само 
двама ученика имат различни предпочитания – народна 
музика и рап. В експерименталния клас има по-голямо 
разнообразие от музикални стилове, като преобладава 
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поп фолка, но учениците харесват също народна, поп и 
рап музика от български и чужди изпълнители. Това не-
двусмислено говори, че музикалният опит на учениците 
от клас А е доста по-голям в сравнение с този на учени-
ците в клас Б, което има отношение към изграждане на 
художествено-творчески способности у учениците.

От направените два теста за изходящ контрол с клас 
А и клас Б може да се направи извода, че развитие в мал-
ко по-висока степен на определени музикални способ-
ности в края на експеримента има при учениците от 
клас А като това развитие е по отношение на емоцио-
налната отзивчивост, музикално-слуховите представи, 
метроритмичния усет, тембровия слух и музикалния 
опит, а в клас Б се наблюдава в малко по-ниска степен 
при музикално-слуховите представи, метроритмичния 
усет и тембровия слух на учениците.

Учениците от експерименталната паралелка свобод-
но изразяват своите предпочитания към определена 
музика като се забелязва по-широк обхват от стилове, 
което говори за натрупани в по-висока степен музи-
кално-слухови представи, по-богат музикален опит, въ-
преки показаните ниски резултати на теста за изходящ 
контрол (моментно състояние). В клас Б се запазват 
предпочитанията към един единствен стил – поп фолк, 
което говори за бедни музикално-слухови представи, 
беден музикален опит и оттам – изграждане на музика-
лен еталон, който не предполага развитие на художест-
вено-творчески способности.
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1.4. Анализ на резултатите от наблюдението.
За наблюдението използвах Протокол № 4, който 

включва критериите:
• Емоционална отзивчивост към музика
• Музикално-слухови представи
• Ладов усет
• Метроритмичен усет
• Творческо въображение
• Творческо мислене
• Музикален опит
• Умение за анализ
• Отношение и умение за оценка
Всеки от посочените показатели се измерва по скала 

със стойности от 0 до 4, където за всеки критерий се от-
белязва, съответния показател:

• 0 – не се наблюдава
• 1 – слаба проява на 
• 2 – умерена проява на 
• 3 – силна проява на 
Тъй като наблюдаваните явления са свързани с ху-

дожествено-творческа дейност, в частност музикална, 
те не могат да се констатират прецизно, понеже има 
фактори, които влияят на резултатите от наблюдение-
то: микроклимат в класа, личностни особености на из-
следваните лица, моментно емоционално състояние на 
всеки един ученик.

От друга страна е необходимо да се подчертае, че 
поради естеството на дейността, която се изследва (ху-
дожествено-творческа) и поради това, че става въпрос 
за изкуство, резултатите от наблюдението трудно биха 
били превърнати в количествени данни. Тук е направен 
опит да се проследи честотата на проявление на изслед-
ваните умения и способности. Затова се приема 5% ве-
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роятност за грешка в представените резултати.
Относителната честота ( ) на проявление на все-

ки показател е пресметната по следната формула: 

където  е абсолютната честота – колко пъти дадена 
степен на проявление се среща в проведените уроци, а n 
е обемът на проведените уроци.

Натрупаната честота ( ) на проявление е измерена 
по формулата:

където  и т.н. са абсолютните честоти на прояв-
ление на отделните показатели.

Общият брой на проведените експериментални уро-
ци в клас А е 12. В клас Б са протоколирани уроците със 
същите теми. Резултатите от наблюдението са предста-
вени в Протокол № 4.1. за клас А и Протокол № 4.2. за 
клас Б.

За да се сравни честотата на проявление на показате-
лите и за двата класа, в следващите таблици е изнесена 
само  – относителната честота на проявление. 

Тъй като музиката е изкуство, което се възприема ос-
вен слухово и емоционално, за да се занимава активно с 
музикални дейности, то следва, че ученикът има инте-
рес към тази дейност. От таблица № 3 се вижда, че ин-
тересът при учениците от клас А през учебната година 
е повече умерен и силен, като най-силното му проявле-
ние се наблюдава през втори учебен срок при темите за 
Шопски фолклор (Протокол № 4.1.).
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Таблица № 3. Интерес към занимания с музика
Степен на  

проявление Клас А Клас Б
Не се наблюдава 1/12 0

Слаба 5/12 12/12
Умерена 4/12 0

Силна 2/12 0

Протокол №4.1. Отчитане на резултатите в 
клас А
УЧЕНИЦИ от 
клас А

Показатели
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оц

. 
от

зи
вч

ив
ос

т
м

уз
.-с

лу
х.

 
пр

ед
ст

ав
и

ла
до

в 
ус

ет

м
ет

ро
ри

тм
и-

че
н 

ус
ет

тв
.  

вв
ъо

бр
аж

ен
ие

тв
. м

ис
ле

не

ин
те

ре
с к

ъм
 

за
н.

 с 
м

уз
ик

а
м

уз
ик

ал
ен

 
оп

ит
ум

ен
ие

 з
а 

 
ан

ал
из

от
но

ш
ен

ие
, 

оц
ен

ка

Танцувална-
та музика и 
композито-
рите – н.з.

Традиционни 
методи

1 1 1 1 0 0 0 1 1 2

Танцувална-
та музика и 
композито-
рите – упр.
 ИМ лавина

2 2 2 2 0 0 2 1 1 2

Сложна три-
делна форма
 ИМ онагле-

дяване

1 2 2 2 1 1 1 1 0 1

 Салонни 
танци 

 традицион-
ни методи

2 2 0 2 2 2 2 1 0 0
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УЧЕНИЦИ от 
клас А

Показатели

Танго
ИМ мозъчна 

атака

1 2 2 1 1 1 1 1 2 0

Метроритъм 
и жанр 

ИТехн. От-
борна игра

2 2 2 2 2 2 1 1 2 0

Метроритъм 
– упражне-

ние

0 2 2 2 0 0 1 2 2 0

Урок обобще-
ние 

ИМ она-
гледяване 

(изработени 
дидактични 
материали)

2 2 0 0 1 2 2 2 2 2

Шопска об-
ласт 

ИМ мозъчна 
атака

 2  2 2  2  2  1  2  2  2  2

Шопска об-
ласт – обоб-

щение
 ИМ метод на 

проекта

 2  2  2  2  3  3  3  2  2  3

Урок обобще-
ние

ИМ лавина + 
ИТехн.групо-
ва дискусия 

 1  2  1  1  1  1  3  2  1  2

Фолклорът в 
творчеството 

на българ-
ските компо-
зитори – 3-те 

най-важни 
неща

1 1 2 2 0 0 1 2 0 0
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Протокол № 4.2. Отчитане на резултатите в 
клас Б

УЧЕНИЦИ
от клас Б Показатели

 Урок
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, 
оц

ен
ка

Танцувалната 
музика и ком-
позиторите – 
нови знания

 1  1  1  1  0  0  1  1 0 0

Танцувалната 
музика и ком-
позиторите – 
упражнение 

 2  1  1  1  1  0  1  1  0  1

Сложна три-
делна форма  1  1  0  1  0 0  1  1  1  0

 Салонни танци  1 1 0  1  0  0 1  1 0  0
Танго  1  1  1  1 0  0 1 1  1  0

Метроритъм и 
жанр  1  1  1  1  0 0  1 1  0 0 

Метроритъм – 
упражнение  1  1  1  1  0 0  1  1  1  0

Урок обобще-
ние  1  2  1  1  0  0  1  1 1  0

Шопска област 2 1 1  1  0  0  1  1  1  0
Шопска област 

– обобщение  2  2  1  1  1  1  1  2  1  1

Северняшка 
област 2  1  1  1  1  0  1  2  1 0

Фолклорът в 
творчеството 

на българските 
композитори 

 1  1  1  1  0 0  1  2  1  0
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Прави впечатление, че в тези уроци са използвани 
методите онагледяване, мозъчна атака в комбинация 
с метод на проекта и комбинацията лавина и групова 
дискусия. В посочените уроци се забелязва и по-често 
умерено до силно проявление и на другите показатели 
(умения и способности).

Степента на проявление на интереса в клас Б е не-
променлива – слаба, а при всички уроци се наблюдава и 
слаба емоционална отзивчивост (реакция) към слуша-
ната и изпълнявана музика.

Таблица № 4. Емоционална отзивчивост към музика

Степен на проявление
Клас А Клас Б

Не се наблюдава 1/12 0
Слаба 5/12 8/12

Умерена 6/12 4/12
Силна 0 0

Резултатите могат да се тълкуват и от друга гледна 
точка – фолклорът е част от културата на българина и е 
съвсем естествено учениците да проявяват по-голям ин-
терес и емоционална отзивчивост в часовете, свързани с 
фолклорните области. Но е необходимо да се отбележи, 
че интересът към дадена музикална дейност, или към 
всички като цяло, е възможно да е провокиран от използ-
ването на интерактивни методи в часовете. Както беше 
посочено в точка 1.2. на тази глава, методът онагледява-
не е използван в обобщителен урок, който не включва 
знания за фолклорните области, но е отчетено умерено 
проявление при седем от десетте измервани величини.

Интересът към определена дейност дава предпостав-
ки за по-чести занимания с нея и съответно възможност 
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за по-пълно разгръщане на способностите на ученици-
те. За това има важна роля и емоционалната сфера, а за 
целите на изследването това е емоционалната реакция 
(отзивчивост) към музика.

Проявлението на емоции у учениците често не е явно 
и се търси в начина на изпълнение на песните (трепере-
не на гласа и оттам лоша интонация, пропускане на части 
от фразата, поради прекалено удължаване на предишна-
та – увличане в изпълнението на определен фрагмент 
от песента, тананикане на определена мелодия при из-
пълнение на друга дейност и др.) или на физическо ниво 
(ритмично тактуване с крак, барабанене с пръсти по чина 
докато се слуша музикално произведение, прекратяване 
на дейността за момент – прехласване и др.).

В други случаи учениците изразяват вербално и сво-
бодно отношението си към изпълняваната и слушана 
музика с фрази като „много ми харесва“, „може ли да из-
пеем пак “, „искам да чуем “ и други подобни, в които се 
крие, освен интерес към дейността и конкретното музи-
кално произведение, и емоционален заряд.

Ако ученикът няма интерес към дадена песен (или 
дейност), то тя не го е докоснала емоционално. От тук 
следва, че може да се търси връзка между интереса и 
емоциите: без наличието на едното, другото не може да 
съществува или да се развива.

В наблюдаваните уроци в клас А учениците проя-
вяват по-често умерена емоционална отзивчивост към 
възприемана и изпълнявана музика – в шест от двана-
десет урока, а слаба такава – в пет урока. В един урок не 
се наблюдава такава.

В клас Б се забелязва почти идентична ситуация 
– по-силно емоционално реагиране в уроците за фол-
клорните области, както и при урок упражнение „Танцу-
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валната музика и композиторите“. При всички останали 
уроци емоционалната отзивчивост към музика е слаба 
(в 8 от 12 урока).

Таблица № 5. Музикално-слухови представи

Степен на проявление
Клас А Клас Б

Не се наблюдава 0 0
Слаба 2/12 10/12

Умерена 10/12 2/12
Силна 0 0

В таблица № 5 са изнесени резултатите за музикал-
но-слуховите представи. И при двата класа тази худо-
жествено-творческа способност се проявява в две сте-
пени – слаба и умерена. Но в клас А умерената ѝ проява 
е в 10 урока, докато в клас Б – само в 2.

В протоколите за наблюдение може да се проследи , 
че при клас А има задържане на умерената степен от 2 
до 11 урок, докато в клас Б тя се проявява само в двата 
обобщителни урока. В часовете на клас Б се наблюдава 
активност на музикално-слуховите представи по отно-
шение на възприемана музика, докато в клас А тази ак-
тивност се забелязва и при дейността изпълнение като 
се проявява чрез ладовия усет – в певческите умения за 
точно интониране, артикулация и дикция, при изпълне-
ние на динамични нюанси, както и при метроритмич-
ния усет – умение за запазване на темпото при изпълне-
ние на песен, или неговата промяна по знак на учителя, 
наличие на представи за различни равноделни и нерав-
ноделни метруми (могат да определят размери и техни-
те разновидности в произведения за възприемане).
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Таблица № 6. Метроритмичен усет

Степен на проявление
Клас А Клас Б

Не се наблюдава 1/12 0
Слаба 3/12 12/12

Умерена 8/12 0
Силна 0 0

Таблица № 7. Ладов усет

Степен на проявление
Клас А Клас Б

Не се наблюдава 2/12 2/12
Слаба 2/12 10/12

Умерена 8/12 0
Силна 0 0

Таблица № 8. Музикален опит

Степен на проявление
Клас А Клас Б

Не се наблюдава 1/12 0
Слаба 5/12 9/12

Умерена 6/12 3/12
Силна 0 0

С натрупване на такива специфични умения, се из-
граждат музикалния опит и уменията за анализ, които 
помагат на ученика да сравни позната с непозната зада-
ча по логичен път, например:

Преди възприемане на произведението „Унгарски 
танц №5“ от Й. Брамс, на учениците от клас А се задават 
следните задачи:

• Да определят характера на музиката;
• Да определят темпото и вида на оркестъра;
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• Да определят броя на дяловете в произведението.
Най-честите отговори по отношение на характера, 

темпото и вида на оркестъра са: танцувално, мелодич-
но, лирично; умерено, не много бързо; симфоничен ор-
кестър, класически оркестър. Учениците отговарят при 
това бързо и уверено.

Таблица № 9. Умение за анализ

Степен на проявление
Клас А Клас Б

Не се наблюдава 3/12 4/12
Слаба 3/12 8/12

Умерена 6/12 0
Силна 0 0

Малко повече време изисква последната задача, за оп-
ределяне на броя на дяловете. При първите задачи, от-
говорите са бързи поради многократното изпълнение на 
такива задачи към други произведения. Но третата зада-
ча изисква повече внимание и по-добри умения за анали-
зиране на музикалната тъкан – отделяне на дялове с раз-
лично ладово наклонение, различен характер и темброва 
окраска, умение да се определи къде свършва първия и 
къде започва втория дял (каденцовите моменти).

Всичко това е свързано с предишен натрупан или не 
музикален опит по отношение на простите музикални 
форми (проста двуделна, проста триделна, вариацион-
на, рондо форма), които се изучават в пети клас.

Ако се разгледат констатираните данни за музи-
калния опит и анализ в протокол № 4.1., се вижда, че 
музикалният опит се проявява първоначално в слаба, 
но после в умерена степен, а умението за анализ също 
в умерена степен почти по едно и също време – от 5-7 
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до 10-12 урок, което, разположено в учебната година, 
се позиционира от края на първи и в целия втори уче-
бен срок. Т.е. има нарастване на развитието на музи-
кално-слуховите представи, които включват в себе си и 
певческите умения и метроритмичния усет.

В клас Б също се наблюдава нарастване при проявле-
нието на тези умения и способности, но от нулева към 
слаба степен, а при музикалния опит и в умерена в по-
следните три урока. При музикално-слуховите предста-
ви нарастване се регистрира в осми и дванадесети урок.

До тук може да се направи извода, че независимо от 
използването на интерактивни методи в обучението, се 
наблюдава развитие на художествено-творческите спо-
собности. Но се забелязва също, че в клас А нарастване-
то става по-рано във времето и степента на проявление 
се задържа по-дълго след това.

От това може да се заключи, че интерактивните ме-
тоди влияят положително за развитието на художестве-
но-творческите способности на учениците, с което от-
ново се потвърждава хипотеза 1.

Таблица № 10. Творческо мислене

Степен на проявление
Клас А Клас Б

Не се наблюдава 4/12 11/12
Слаба 3/12 1/12

Умерена 4/12 0
Силна 1/12 0
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Таблица № 11. Творческо въображение

Степен на проявление
Клас А Клас Б

Не се наблюдава 4/12 9/12
Слаба 3/12 3/12

Умерена 4/12 0
Силна 1/12 0

Творческо мислене и творческо въображение в 
най-силната си степен на проява в клас А се наблюдават 
в уроците, в които е използван метод на проекта в ком-
бинация с мозъчна атака от предишния урок за Шопска 
фолклорна област.

На мнение съм, че това е така, поради спецификата 
на самия метод. При разработване на проект учениците 
влагат целия си опит – музикален и житейски, правят 
връзки с други учебни дисциплини, имат възможност 
да проявят способностите си за творчество, да реализи-
рат идеите си (творческо мислене).

Забелязва се вариране на проявлението на тези две 
художествено-творчески способности при клас А през 
всички степени на скалата, но и с това постепенното 
нарастване на проявата им. На мнение съм, че тази ва-
риация се дължи на наличие или отсъствие на благо-
приятни условия на околната среда, както може би и на 
наличие или отсъствие на подходящи стимули.

За сравнение в клас Б в по-голямата част от уроци-
те не се наблюдава проява на творческо въображение и 
мислене. Има слаба проява и при двете способности в 
10-11 урок и още едно появяване по-рано – във втори 
урок.
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Таблица № 12. Отношение и умение за оценка

Степен на проявление
Клас А Клас Б

Не се наблюдава 5/12 10/12
Слаба 1/12 2/12

Умерена 5/12 0
Силна 1/12 0

Заедно с творческото мислене и творческото въобра-
жение при метода на проекта най-висока степен е налич-
на и при отношението и умението за оценка (рефлексия). 
В умерена степен се проявява в пет от всички 12 урока, а в 
слаба – само в един. В пет от уроците наличие на отноше-
ние и оценяване на чуждите и собствените постижения 
не се наблюдава. За сравнение – в клас Б изразяване на 
отношение и оценка в слаба степен се наблюдава в два от 
уроците, докато в останалите десет липсва.

Освен в рефлексивен подход, оценката при учениците 
може да се изразява и в наличие на мнение и отношение 
по даден въпрос или проблем, разглеждан в час (мнение-
то и отношението предшестват същинското оценяване).

В клас А се наблюдава много по-обосновано лично 
мнение, когато например се обсъжда защо дадена песен 
харесва на учениците. В клас Б отговорите почти при 
всички ученици завършват с фразата „защото ми харес-
ва“ или „не знам“, въпреки постоянните демонстрации 
на учителя как да се изразява лично мнение.

В клас А учениците посочват различни изразни сред-
ства като мелодия, ритъм, динамика, тембър, за да се 
обосноват какво точно им харесва в дадена песен или 
музикално произведение. Често отговорите им включ-
ват коментар на сценично поведение и сценично облек-
ло на даден изпълнител, когото харесват.
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Може да се обобщи, че различните художестве-
но-творчески способности се проявяват в по-висока сте-
пен при наличие на употреба на интерактивни методи в 
обучението по музика в клас А, а по-слабата им проява 
– при отсъствие на тези методи в обучението.

Освен това се констатира повишаване на проявле-
нието на способностите преди средата на учебната го-
дина при учениците от клас А, отколкото в клас Б, къде-
то нарастването се констатира в последните уроци.

Забеляза се и зависимост между емоционалната от-
зивчивост към музика и повишаването на интереса за 
занимание с музикални дейности както в клас А, така и 
в клас Б.

Друго, което направи впечатление е задържането на 
степента на проява на определени художествено-твор-
чески способности без или почти без промяна – музи-
кално-слухови представи и музикален опит в клас А, 
музикално-слухови представи, творческо въображение 
и мислене и музикален опит при клас Б, като при това 
стойностите в клас А са по-високи.

От всичко до тук може да се заключи, че интерактив-
ните методи влияят положително върху развитието на 
художествено-творческите способности на учениците и 
спомагат за запазване на интензивността им на развитие.

2. Анкетно проучване – учители
Освен анкетите за учениците проведох и една нес-

тандартизирана и една частично стандартизирана ан-
кета с двама от преподавателите в клас А и клас Б. За 
тези две анкети е невъзможно да се направи количест-
вен анализ, тъй като броят на анкетираните е твърде 
малък. Причината бе, че единствено учителите по гео-
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графия и икономика на двата класа се съгласиха да по-
пълнят анкетните карти – М.Г. в клас Б и К.Н. в клас А. 
Анкетите са проведени през месец март 2015 година, по 
време на педагогическия експеримент.

Използвах анкетирането на учителите с цел да събе-
ра информация, дали се използват интерактивни мето-
ди в обучението по други учебни дисциплини в двата 
класа и кои от методите предпочитат учителите, както 
и как се отразява тяхното използване на резултатите от 
обучението.

2.1. Резултати от Анкета № 1 и Анкета № 2
Всяка от анкетните карти съдържа три основни час-

ти: част 1 – инструкции за попълване на анкетата; част 
2: въпроси и част 3: демографски данни.

Анкета № 1 съдържа десет отворени въпроса, на 
които учителят има възможност да отговори свободно, 
без да се съобразява с шаблони. Анкета № 2 е частично 
стандартизирана, съдържа 10 въпроса като в нея са из-
ползвани както затворени – № 2, 3, 4 и 8 са затворени, 
така и отворени въпроси – № 1, 5, 6, 7, 9 и 10.

Анкетна карта № 1 – учители
Част 1: Инструкции за попълване на анкетата
Анкетата е анонимна, но информацията в нея ще се 

използва във връзка с провеждането на педагогическо 
изследване с ученици в прогимназиален етап на обуче-
ние. Анкетата цели събирането на информация за влия-
нието на интерактивните методи върху способностите 
на учениците.

Анкетната карта трябва да се попълни собственоръч-
но, без съкращения, като се стремите да отговорите на 
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всички въпроси последователно един след друг и мак-
симално точно. Моля, попълнете точно демографските 
данни, тъй като те са важна част от изследването.

Част 2: Въпроси
1. Как бихте определили понятието „интерактивни 

методи на обучение“?
 
.....................................................................................................................

2. Дайте примери за интерактивни методи на обуче-
ние.

 
.....................................................................................................................

3. Вие кои интерактивни методи използвате?
 
.....................................................................................................................

4. С кой от тях постигате най-добри резултати в обу-
чението ?

 
.....................................................................................................................

5. По какъв начин използването на интерактивни 
методи в обучението изобщо, влияе на формирането на 
знанията и уменията на учениците ?

 
.....................................................................................................................
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6. Как интерактивните методи влияят на развитието 
на способностите на учениците?

 
.....................................................................................................................

7. Какво целите с прилагането на интерактивни ме-
тоди на обучение във вашата преподавателска работа?

 
.....................................................................................................................

8. Посочете плюсовете и минусите на интерактивни-
те методи на обучение, които използвате.

 
.....................................................................................................................

9. Дайте пример за комбиниране на няколко инте-
рактивни метода или части от интерактивни методи.

 
.....................................................................................................................

10. Какви резултати постигате с тази комбинация в 
своята преподавателска работа?

 
.....................................................................................................................

Част 3: Демографски данни
Месторабота: 
.....................................................................................................................

Учебен предмет, по който се преподава: 
.....................................................................................................................
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Образователна степен, в която се преподава: 
.....................................................................................................................

Пол: м ж
Години: 20-30       30-40       40-50       50-60       над 60
Педагогически стаж:  
.....................................................................................................................

С Анкета №1 – учители е анкетирана учителката 
М.Г., която е на възраст между 30 и 40 години, с 19 го-
дини педагогически стаж, преподава в основна етап на 
обучение. Времето за попълване на анкетата е един ден 
и беше стриктно спазено.

Според отговора на М.Г. на въпрос № 1, интерактивни-
те методи са: „нови, нетрадиционни, креативни“. Във вто-
ри въпрос е посочила като примери използване на ИКТ, 
диалог, извличане на информация чрез наблюдение, бе-
седа. Прави впечатление, че учителката е посочила ИКТ.

Редица автори твърдят, че ИКТ помагат за осъщест-
вяването на педагогическия процес и за задържане на 
интереса на учениците, но това в същността си не е ин-
терактивен метод. Воденето на диалог е общуване меж-
ду двама души, основаващо се на взаимно изслушване, а 
извличането на информация чрез наблюдение – своеоб-
разен анализ. От всички примери, посочени като инте-
рактивни методи, действителен такъв е беседата.

На въпрос №3 анкетираната посочва два от използва-
ните в изследването интерактивни методи – ролеви игри 
и мозъчна атака. За трети метод е посочен отново ИКТ, 
което бе изяснено по-горе, че не е метод на обучение.

М.Г. е отговорила, че най-добри резултати в обуче-
нието се постигат с методите ролеви игри и екипна ра-
бота. Тук отново се наблюдава посочването на вид орга-
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низация на обучението (работа в екип), а не конкретен 
интерактивен метод.

От отговорите на въпроси № 2, 3, 4 става ясно, че ан-
кетираната учителка има частична представа за това, 
какво представляват интерактивните методи, но и по-
знава конкретни такива, като ги използва в работата си. 
Според нея интерактивните методи оказват влияние 
върху знанията и уменията на учениците като знанията 
са по-трайни, учениците сами изграждат умения и вза-
имно се подпомагат в този процес.

Освен това М.Г. посочва, че влиянието, което оказват 
интерактивните методи върху развитието на способно-
стите на учениците (въпрос № 6) се проявява в практи-
ческо приложение на наученото и чрез придобиване на 
самочувствие от извършваната активна работа.

В своята работа като учител по география и иконо-
мика, с приложението на интерактивни методи анкети-
раната цели, „развитие на креативността при ученици-
те, удовлетворение от добитото като знания, умения и 
навици, самочувствие на можещи хора“ (въпрос № 7).

На следващият въпрос №8 не е посочила минуси, но 
за плюсове на интерактивните методи смята активното 
включване на повече ученици в работата и повишаване 
на интереса към изучаваният материал.

Като отговор на въпрос № 9 анкетираната посочва, 
че в своята работа комбинира методите ролева игра и 
ИКТ. Тук отговорът отново е неточен поради незнание 
или неинформираност. Въпреки този факт, учителката 
посочва, че постига много добри резултати в своята ра-
бота чрез тази комбинация между интерактивен метод 
и съвременната технология (въпрос № 10).

Анкета № 2 – учители беше проведена в СУ „Народ-
ни будители“ – гр. Брацигово. Беше попълнена от един 
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преподавател – К.Н., учител по география и икономика 
на клас А през 2014-2015 учебна година, с 5 месеца пе-
дагогически стаж и във възрастовата група между 20 и 
30 години, като преподава в основна образователна сте-
пен. Анкетираният преподавател попълни анкетата за 
един час (даденото време за попълване беше един ден).

Анкетна карта № 2 – учители
Част 1: Инструкции за попълване на анкетата
Анкетата е анонимна, но информацията в нея ще се 

използва във връзка с провеждането на педагогическо 
изследване с ученици в прогимназиален етап на обуче-
ние. Анкетата цели събирането на информация за влия-
нието на интерактивните методи върху способностите 
на учениците.

Анкетната карта трябва да се попълни собственоръч-
но, без съкращения, като се стремите да отговорите на 
всички въпроси максимално точно. Моля, попълнете 
точно демографските данни, тъй като те са важна част 
от изследването.

Събраните чрез анкетното проучване данни ще се 
използват единствено за целите на изследването.

Част 2: Въпроси
1. Обяснете значението на термина интеракция:
.....................................................................................................................

2. Посочете с цифри от 0 до 5 колко често използвате 
следните интерактивни методи в своята работа:

– беседа                      0 1 2 3 4 5
– мозъчна атака                  0 1 2 3 4 5
– метод на проекта                 0 1 2 3 4 5
– SWOT-анализ                   0 1 2 3 4 5
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– дискусия                  0 1 2 3 4 5
– пила                    0 1 2 3 4 5
– чек-лист                   0 1 2 3 4 5
– ролеви игри                  0 1 2 3 4 5
– решаване на казуси                  0 1 2 3 4 5
– дебати                    0 1 2 3 4 5
– лавина (снежна топка)                0 1 2 3 4 5
– филипс-66                  0 1 2 3 4 5
– други(запишете)                  0 1 2 3 4 5

3. Посочете с цифра от 0 до 5 степента на ефектив-
ност на използваните от вас интерактивни методи по 
следните показатели:

– Обратна връзка (рефлексия)  0 1 2 3 4 5
– приложимост в обучението  0 1 2 3 4 5
– изграждане на умения за 
сътворчество      0 1 2 3 4 5
– развитие на общите способности 
на учениците      0 1 2 3 4 5
– развитие на специалните способности 
на учениците      0 1 2 3 4 5
– гарантират положителни резултати 
от обучението      0 1 2 3 4 5

4. С каква точност могат да се оценят постиженията 
на учениците при използването на интерактивни мето-
ди на обучение:

– изключително точно
– много точно
– точно
– не много точно
– не могат да се оценят точно
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5. Посочете какви са вашите критерии за оценка на 
постиженията на учениците, когато използвате инте-
рактивни методи на обучение

 
.....................................................................................................................
6. Посочете какви са вашите критерии за успешно ус-

вояване на учебния материал при използването на ин-
терактивни методи на обучение

.....................................................................................................................

7. Влияят ли интерактивните методи на развитие-
то на специалните способности на учениците? Ако не – 
обяснете защо не влияят, ако да – обяснете как влияят.

.....................................................................................................................
 
8. Използвате ли комбинации от интерактивни методи?
– винаги
– понякога
– рядко
– инцидентно
– никога

9. Посочете най-често употребяваната комбинация от 
методи на обучение, която прилагате в своята практика.

 
.....................................................................................................................

10. Какви умения и способности могат да се развият 
у учениците чрез използването на интерактивни мето-
ди в обучението?

.....................................................................................................................
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Част 3: Демографски данни
Месторабота: 
.....................................................................................................................

Учебен предмет, по който се преподава:
.....................................................................................................................
 
Образователна степен, в която се преподава:
.....................................................................................................................
 
Пол: м ж
Години: 20-30       30-40       40-50       50-60       над 60
Педагогически стаж: 
.....................................................................................................................

Първият въпрос цели да установи какво значение 
влага учителят в термина интеракция. Отговорът на 
колежката, попълнила анкетата е следният: „Терминът 
интеракция е свързан с взаимодействието на хората в 
процеса на общуването им.“. Това е много общо опреде-
ление и е едностранчиво. Интеракцията е не само вза-
имодействието между хората в тяхното общуване, тя е 
и обратна връзка, рефлексия, интеракцията е взаимо-
действие, но взаимодействие и в процеса на обучение 
и то между учител и ученик, между ученик и ученик, 
между ученик и компютър. От отговора на учителката 
може да се направи извода, че тя не разбира напълно 
същността на термина или влага в него само частично 
своите представи за него.

Все пак, въпреки непълното разбиране на същността 
на интеракцията, учителката използва различни инте-
рактивни методи в своята работа, което проличава от 
втори въпрос. Въпросът цели да открие честотата на 
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използване на определени интерактивни методи, които 
в литературата са най-често описвани и коментирани, 
но и са използвани в практиката. Тези методи са беседа, 
мозъчна атака, метод на проекта, Swot-анализ, дискусия, 
пила, чек-лист, ролеви игри, решаване на казуси, деба-
ти, лавина(снежна топка), филипс-66, като последният 
възможен отговор е други, където анкетираният може 
да добави други интерактивни методи, които използ-
ва. Срещу всеки метод е посочена скала от 0 до 5, чрез 
която анкетираният да отбележи колко често използва 
дадения метод. Всяко число представлява честотата на 
използване на интерактивния метод както следва:

0 – не се използва
1 – използва се много рядко 
2 – използва се рядко
3 – използва се понякога
4 – използва се често
5 – използва се много често
Единственият метод, който анкетираната учителка 

изобщо не използва в работата си е Swot-анализ. След 
него по честота на използване се нареждат метод на про-
екта, лавина, филипс-66. Тези три метода са най-малко 
използваните, т.е. много рядко. Няма посочени методи, 
които се използват рядко. Понякога са използвани ме-
тодите пила и ролеви игри. Често учителката използва 
мозъчна атака, чек-лист и решаване на казуси, а най-чес-
то използваните методи в нейната преподавателска ра-
бота са беседа, дискусия и дебати.

Към този въпрос има възможност за допълване и ан-
кетираната е посочила като интерактивни методи рабо-
та в малки групи и работа по двойки.

Трети въпрос цели да открие ефективността на ин-
терактивните методи отново според няколко показате-
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ля. Отново степента на ефективност трябва да се посочи 
с цифри от 0 до 5. За най-високата степен няма посочени 
показатели. Много ефективни интерактивните методи 
са по отношение на обратната връзка, приложимост в 
обучението, гарантиране на положителен резултат от 
обучението, според анкетираната. По-често са ефектив-
ни по отношение на изграждане на умения за сътвор-
чество, развитие на общите способности на учениците 
и развитие на специалните способности на учениците.

Според анкетираната учителка постиженията на 
учениците, когато се използват интерактивни методи в 
обучението, могат да се оценят точно (въпрос № 4), т.е. 
това е средата на посочената скала. Тук се предполага, 
че върху оценката на постиженията при приложени ин-
терактивни методи, та дори и традиционни методи, ще 
имат влияние и външни фактори като атмосферата в 
класната стая, екипът с който работи ученика, индиви-
дуалните възможности, както и моментното психическо 
и физическо състояние на ученика. При оценяването на 
постиженията на учениците, независимо какви методи 
се използват, би трябвало да се вземат предвид всички 
тези фактори, за да бъде оценката максимално обектив-
на.

Пети въпрос цели да се провери дали критериите 
за оценка при използването на интерактивни методи в 
обучението е различен от критериите при традицион-
ното обучение. Посочените критерии от анкетираната 
учителка са:

• Свободно водене на диалог
• Активно участие в беседи
• Разбиране и осмисляне на знанията
• Свободно обменяне на знания, умения и идеи
Тук се забелязват прилики с критерии за оценяване 
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при традиционните методи на обучение: разбиране и ос-
мисляне на знанията. Типично обаче за интерактивни-
те методи и интерактивното взаимодействие в учебния 
час е свободното общуване и обмяна на знания и идеи, 
активност по отношение не само на един метод – беседа, 
както е посочила анкетираната, но и по отношение на 
всички останали методи. Тази активност в практиката 
най-често се изразява в обсъждане на идеи и решения, 
търсене на различни варианти, даване на предложения 
за решения, измисляне на оригинални решения на про-
блем.

За критерии за успешно усвояване на учебния мате-
риал при използване на интерактивни методи (въпрос 
№ 6), посочва:

• успешно усвояване на старите знания,
• дефиниране целите и задачите на новите уроци,
• подготовка и организация на учебния процес,
• разпределение на времето,
• вникване в същността на материала,
• подбор на правилни методи в обучението.
От така посочените критерии не става ясно кои от 

тях се отнасят до учениците, и кои до работата на учи-
теля. Първият критерий също е много противоречив 
– няма как да се усвоят „стари знания“, могат да се зат-
върдят или да се упражнят, или да се усвоят нови таки-
ва. Петият посочен критерий – вникване в същността 
на материала – може да се отнесе към учениците като 
изискване. Останалите четири критерия се отнасят до 
подготовката на учителя за часа по география и иконо-
мика. От така посочените критерии, може да се обобщи, 
че според К.Н., за да бъде успешно обучението чрез ин-
терактивни методи, учителят трябва да има много до-
бра предварителна подготовка за часа, както твърдят и 
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автори като В. Гюрова, Н. Атанасова и др.
Прави впечатление, че и двете преподавателки спо-

делят, че имат положителни резултати в своята работа 
при използване на интерактивни методи на обучение. 
Въпреки голямата разлика в педагогическия стаж, К.Н. 
много по-обосновано отговаря на въпросите със свобо-
ден отговор. И двете преподавателки използвате инте-
рактивни методи в обучението, но по-често К.Н. (в клас 
А). Като част от изследователското поле, аз съм и пряк 
наблюдател на разговорите на учениците извън учеб-
ните часове. Прави впечатление, че взаимодействието, 
за което говори К.Н. в последния въпрос, учениците 
пренасят и в други ситуации. Т.е. влиянието върху тях 
чрез интерактивни методи е в голяма степен и извън 
провеждания педагогически експеримент.

На въпрос №7 анкетираната е посочила, че влияние-
то на интерактивните методи е положително за разви-
тието на специалните способности на учениците, тъй 
като „разкриват възможностите на учениците в една 
или друга ситуация“, освен това „им дава възможност да 
покажат силните си страни“, а чрез това и по-ясна пред-
става за интересите на учениците.

К.Н. понякога използва комбинации от интерактивни 
методи, като съчетава най-често беседа-мозъчна атака 
и дискусия-дебати. Не е посочено как точно става ком-
бинирането. На практика в един учебен час могат да се 
използват различни интерактивни методи, съобразени 
по времетраене. Така че има множество варианти, кол-
кото са и интерактивните методи. Самите комбинации 
от интерактивни методи, които използва в своята рабо-
та, според мен са приложими, особено съчетанието бе-
седа-мозъчна атака, което, изпълнено в обратен ред, би 
дало възможност и за творчески решения в дискусията.
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Десети въпрос цели проверка доколко анкетираният 
разбира понятието способности и дали и как ги разгра-
ничава от уменията. Тук се дава пълният отговор на ан-
кетираната, буквално цитиран:

„Добиват умения да обменят мнение и да защитават 
своите позиции и решения, да правят изводи, да показ-
ват умения и да разменят информация, консултирайки 
се един с друг и да обсъждат съдържанието и самия про-
цес на урока.“

От отговора, личи, че преподавателката, въпреки 
малкия педагогически стаж, много добре умее да на-
блюдава взаимодействието между учениците, но посоч-
ва единствено уменията, които се развиват. Нищо не се 
казва за способностите на учениците.

Въпреки че са кратки, отговорите на М.Г. са съдър-
жателни и доказват, че част от методите, използвани 
в педагогическия експеримент, се използват и в други 
учебни часове: ролеви игри, дискусия. От друга страна 
самите комбинации от интерактивни методи, които из-
ползва в своята работа К.Н., според мен са приложими, 
особено съчетанието беседа-мозъчна атака, което, из-
пълнено в обратен ред, би дало възможност и за твор-
чески решения в дискусията.

След анализа на анкетите за учители може да се за-
ключи, че първа задача на изследването е изпълнена. 
От разгледаните анкети може да се обобщи, че учители-
те по другите предмети и в двата класа използват ин-
терактивни методи в своята работа, като това им дава 
възможност да реализират по-пълно своите идеи, както 
и е начин за развиване на знанията, уменията, и способ-
ностите на учениците, с което се постига първата от по-
ставените задачи.
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3. Анкетно проучване – ученици
В рамките на експеримента са проведени по две ан-

кети поотделно с експерименталния и с контролния 
клас. Анкета №1 съдържа 9 въпроса, анкетата е частич-
но стандартизирана. На някои от въпросите учениците 
могат да посочват повече от един отговор. Част от въ-
просите съдържат отговор, който може да бъде дописан 
от ученика.

Целта на анкетното проучване е да установи отно-
шението на учениците към обучението по музика, да се 
събере информация за извънкласните дейности, кои-
то учениците посещават, както и отношението им към 
тях, да събере информация за мнението на учениците за 
развитието на собствените им музикални, артистични, 
художествено-творчески способности.

Анкета №1 се проведе през втората седмица на месец 
ноември 2014 г. с експериментален клас А и контролен 
клас Б, в един ден, при едни и същи условия – в началото 
на часа по музика, за едно и също време – 15 минути. В 
анкетата са включени 9 въпроса като всички са затво-
рени. Почти всички въпроси дават възможност и за сво-
боден отговор от ученика, ако мнението му не съвпада с 
предложенията.

В анкетата взеха участие 11 ученика от експеримен-
тален клас А и 14 ученика от контролен клас Б. Пълният 
брой на учениците в двете паралелки е както следва: 16 
ученика в клас А и 17 ученика в клас Б. Преди да се про-
веде анкетата учениците бяха инструктирани за начина 
на попълването й и уверени, че анкетата е анонимна. 
От попълнените анкети в клас А една е невалидна, т.е. 
в анализа са включени 10 анкети, а за клас Б съответно 
14 анкети.
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Анкета № 1

Клас: ........................................................................................................ 
Училище: ...............................................................................................
Населено място: ................................................................................ 
Език, на който се говори в семейството: ............................

1. Посочи коя от дейностите в часа по музика изпъл-
няваш с удоволствие:

А) изпълнение на песни и теми от музикални творби
Б) слушане на музика
В) съчиняване на музика

2. Как предпочиташ да работиш, когато са ти поста-
вили задача в часа по музика:

А) сам
Б) със съученик
В) с повече от двама съученици
Г) с целия клас
Д) друго (напиши) ...........................................................................

3. Когато правиш проект в час по музика, ти предпо-
читаш да използваш:

А) всякакъв вид материали
Б) материали, които ти е предоставил учителя по му-

зика
В) собствени материали
Г) собствени материали и такива, предложени от 

учителя
Д) друго (напиши) ...........................................................................
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4. При изпълнение на песните в часа ти предпочи-
таш:

А) да изпълняваш песните сам, като солист
Б) да изпълняваш песните в хор, заедно със съучени-

ците 
В) да изпълняваш песните заедно с твой съученик в 

дует
Г) да не пееш
Д) друго (напиши) ...........................................................................

5. При изпълнение на песен то най-много:
А) се стараеш да изпееш песента изразително и да се 

представиш добре
Б) танцуваш с подходящи движения
В) свириш съпровод на детски музикални инстру-

менти
Г) пееше и танцуваш, като се стараеш да се предста-

виш добре
Д) друго (напиши) ...........................................................................

6. Когато изпълняваш съпровод на детски музикал-
ни инструменти ти:

А) се стараеш да го изпълниш така, както ти е казал 
учителя

Б) не успяваш да следваш указанията на учителя и 
понякога бъркаш

В) изпълняваш свой собствен съпровод, който си из-
мислил вкъщи 

Г) изпълняваш свой собствен съпровод, който из-
мисляш в момента на свирене

Д) друго (напиши) ...........................................................................
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7. На училищния концерт ти се изявяваш като:
А) певец във вокалната група
Б) солист, който изпълнява песен, танцува или свири
В) водещ
Г) водещ, певец и танцьор
Д) публика

8. Извън училище ти:
А) ходиш на уроци по пеене или инструмент
Б) участваш в певческа група
В) участваш в група по танци
Г) имаш желание, но не участваш в певческа или тан-

цова група
Д) не участваш в певческа или танцова група

9. Ако в училище можеш да участваш в музикална 
формация, ти предпочиташ да:

А) пееш във вокална група
Б) танцуваш в танцов състав
В) свириш в оркестър
Г) не участваш
Д) друго (напиши) ...........................................................................

Анкета № 2 беше проведена в края на месец май 2015 
година, в два отделни дни за всеки от класовете, но за 
едно и също време – 15 минути и при едни и същи усло-
вия – в началото на учебния час по музика, като учени-
ците бяха инструктирани за начина на попълване и уве-
рени, че анкетата е анонимна. От клас А са анкетирани 
10 ученици, като една от анкетите е невалидна – съот-
ветно разгледаните анкети са 9. От клас Б анкетираните 
ученици са 12, една анкета е невалидна – съответно раз-
гледаните анкети са 11.
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Анкета № 2

Клас: ........................................................................................................
Училище: ...............................................................................................
Населено място: ................................................................................

1. Посочи, коя от дейностите с удоволствие изпъл-
няваш в час по музика: 

а) пееш песни и теми от музикални творби
б) слушаш музикални произведения от различни 

композитори
в) съчиняваш съпровод за песен на детски музикал-

ни инструменти
г) съчиняваш текст за песен
д) съчиняваш мелодия за песен
е) друго (напиши) ...........................................................................

2. Как предпочиташ да работиш, когато са ти поста-
вили задача в часа по музика:

а) сам
б) със съученик
в) с повече от двама съученици
г) с целия клас
д) друго (напиши) ...........................................................................

3. При изпълнение на песните в часа ти предпочиташ:
а) да изпълняваш песните сам, като солист
б) да изпълняваш песните в хор, заедно със съучени-

ците
в) да изпълняваш песните заедно с твой съученик в 

дует
г) да не пееш
д) друго (напиши) ............................................................................
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4. При изпълнение на песен ти предпочиташ:
а) да пееш
б) да танцуваш с подходящи движения
в) да свириш съпровод на детски музикални инстру-

менти
г) да пееш и танцуваш
д) друго (напиши) ...........................................................................

5. На училищния концерт ти се изявяваш като:
а) певец във вокалната група
б) солист, който изпълнява песен, танцува или свири 

произведение на музикален инструмент
в) водещ
г) водещ, певец и танцьор
д) публика

6. Извън училище ти:
а) ходиш на уроци по пеене или инструмент
б) участваш в певческа група
в) участваш в група по танци
г) имаш желание, но не участващ в певческа или тан-

цова група
д) друго (напиши) ...........................................................................

7. В училище през изминалата година ти:
а) пееше във училищна вокална група
б) танцуваше в училищен танцов състав
в) свиреше в училищен оркестър
г) не участваше
д) друго (напиши) ............................................................................
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8. През учебната година ти взе участие в училищни-
те концерти като:

а) певец
б) инструменталист
в) водещ
г) рецитатор на стихотворение
д) композитор на песен
е) друго (напиши) ............................................................................

9. Според теб как трябва да се изпълни песен или 
музикално произведение, за да се хареса от публиката: 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

10.  Ако участваш в „България търси талант“, какъв 
свой талант ще представиш пред журито?

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

3.1. Контент-анализ на резултатите от анкетите за 
ученици

3.1.1. Анкета № 1 (входяща)
60% от учениците в клас А, отговорили на въпрос № 

1 от анкетата, предпочитат дейността пеене, докато в 
клас Б този процент е едва 13,33%. Почти всички учени-
ци от клас Б предпочитат да възприемат музика в час. 
При клас А процентът на учениците, които предпочитат 
да слушат музикални произведения в час е нисък – 20%.
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Диаграма №1

Предпочитанията на учениците за работа в група 
или индивидуално са важни, тъй като почти всички ин-
терактивни методи предполагат екипна работа. Затова 
чрез въпрос № 2 в анкетата се констатира, че около 1/3 
от учениците предпочитат да работят със свои съучени-
ци (с един или няколко съученика). Друго, което е лю-
бопитно – 30% от учениците от клас А предпочитат да 
работят сами по поставените им задачи, а в клас Б – 29%. 
Тази констатация предполага работа в насока създаване 
на умения и навици за работа в екип, тъй като това е 
необходимо условие при използването на някои инте-
рактивни методи в час.
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Диаграма № 2.1

Диаграма № 2.2

Въпрос № 3 от Анкета № 1 се оказа неясно форму-
лиран, при което се наложи допълнително разяснение 
по време на попълване на анкетната карта. Същността 
на въпроса е свързана с изготвянето на проекти в час 
и конкретното търсене на информация (материали) за 
проекта. Забелязва се, че 50% от учениците от клас А 
предпочитат учителят да им предостави тази информа-
ция докато 40% от клас Б са склонни и сами да потърсят 
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нещо допълнително, освен предоставеното от препода-
вателя. Може да се предположи, че учениците може да не 
са разбрали въпроса правилно, въпреки разясненията, 
които са получили при провеждане на анкетата. Затова 
съществува вероятност въпросът да е неефективен.

Диаграма № 3

По отношение на певческата дейност, която е една от 
трите основни дейности в час по музика, половината от 
учениците от клас А посочват, че предпочитат да пеят 
в хор със съучениците си, а едва 10% – като солисти. В 
клас Б двата начина на изпълнение са еднакво предпо-
читани (33,33%).

Впечатление правят и отговорите на 20% от учени-
ците и в двата класа, че предпочитат да не пеят. Това 
се обяснява от естеството на гласовия апарат на подра-
стващите, възрастта в която са – преди пубертета, кога-
то вече се усещат физиологичните промени на гласовия 
апарат и при момчетата и при момичетата. Затова тези 
отговори са абсолютно нормални.
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Диаграма №4

На Диаграма №5 се наблюдава най-голям дял на уче-
ниците в клас А (80%), които се стараят да изпълняват 
песните по възможно най-добрия начин. В клас Б те са 
на половина – 40%.

За сметка на това 40% от учениците в клас Б предпо-
читат да танцуват с подходящи движения, докато в клас 
А този процент е едва 10%. Изпълнение на съпровод на 
музикални инструменти са посочили 20 % от клас Б, до-
като в клас А – 0%. От така представените резултати се 
наблюдава, че учениците и в клас А и в клас Б предпочи-
тат пеенето и танцуването.
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Диаграма №5 
 

Високият процент на предпочитанията за пеене 
предполага развити музикално-слухови представи, пев-
чески умения, добре развит метроритмичен усет, както 
и емоционален отклик на изпълняваните песни, особе-
но при 10% от учениците в клас А, които предпочитат 
да пеят и танцуват едновременно. Извършването на две 
дейности едновременно говори за добре развити уме-
ния, но и за една добра емоционална отзивчивост на 
музиката, тъй като танцът, ритмичните движения често 
са изпълнявани несъзнателно от учениците по време на 
пеене.

Въпрос № 6 е свързан с използването на детски му-
зикални инструменти в час. Свиренето на такива ин-
струменти често е творческа дейност. По-голямата част 
от учениците се стараят да изпълнят съпровода точно 
според инструкцията на учителя (50% в клас А; 33,33% 
в клас Б). Прави впечатление, че голям процент от уче-
ниците са дали отговор „в) изпълняваш свой собствен 
съпровод, който си измислил вкъщи“. По-скоро сме 
скептични и сме склонни да не се съгласим с верност-
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та на тези данни за посочения отговор в). Причините за 
това несъгласие са свързани с подготовката на ученици-
те за час по музика. Ако приемем, че тя почти отсъства, 
то едва ли би било възможно съчиняването на съпровод 
към песен или музикално произведение вкъщи и пред-
ставянето му в час по музика. По-скоро би бил по-при-
емлив вариант да се даде отговор г), тъй като много от 
учениците действително съчиняват съпровод по време 
на час, понякога и с помощта на учителя. Тук отчитаме 
и вероятността учениците, посочили отговор в) да не са 
разбрали въпроса.

Диаграма № 6
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Диаграма № 7

Въпроси № 7, 8 и 9 целят да се разкрият художестве-
но-творческите прояви на учениците на ниво училищни 
и извънучилищни мероприятия – тържества, концерти 
и други подобни, както и посещението на уроци, орга-
низирани извън училище в различни направления – в 
частност музикални.

Голям процент от учениците са публика при провеж-
дане на училищни мероприятия. Едва 26,67% от клас Б 
посочват, че се изявяват като солисти, но 50% от клас А 
твърдят, че пеят във вокална група, докато тази стой-
ност в клас Б е 6,67%.

От друга страна 13,33% от учениците в клас Б участ-
ват в група по танци извън училище (Диаграма №8), а 
30% от клас А са посочили, че участват в певческа група. 
Голям е процента на желаещите да участват в някакъв 
състав в клас А – 40%, докато в контролния клас е едва 
13,33%. От анкетираните ученици в клас Б 13,33% са по-
сочили, че ходят на тренировки по футбол.

53,33% от анкетираните ученици в клас А споделят, че 
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не участват в никакви групи. В клас Б този процент е 10%.
Предполагам, че процентът на учениците, които 

имат желание, но не участват в никакви дейности, може 
да бъде намален. Би било добре това да се постигне чрез 
подходяща мотивация за участие в повече дейности – 
чрез събеседване, насърчаване, положителна оценка и 
чрез приложение интерактивни методи в час по музи-
ка, както и включване на повече ученици в художестве-
но-творчески дейности в и извън часа.

Диаграма № 8

Диаграма № 9 представя предпочитанията на уче-
ниците за включване в училищни художествено-твор-
чески дейности, свързани с музика. Впечатление прави, 
че по-голяма част от анкетираните ученици от клас А 
предпочитат да пеят във вокална група (70%), докато в 
клас Б 80% от учениците, попълнили анкетната карта, 
предпочитат да не участват в никакви музикални или 
танцови състави. Малък е процентът на учениците, кои-
то желаят да свирят в оркестър – 6,67% от клас Б.
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Диаграма № 9 
 

3.1.2. Анализ на Анкета № 2 – ученици (изходяща). 
Сравнителен анализ между входяща и изходяща ан-
кета

Необходимо е, преди да се пристъпи към анализа 
на Анкета № 2 и сравнителния анализ на двете анкети 
(входяща и изходяща), да се уточни, че все пак може да 
се допусне вероятна грешка в така представените дан-
ни, като се приеме тя да бъде 5%, поради различния 
брой анкетирани ученици от всеки клас. За да се напра-
ви опит да се избегне, при сравнителния анализ на ре-
зултатите от двете анкети, проведени с експериментал-
ния и контролния клас, ще се посочи и точният брой на 
анкетираните ученици.
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Диаграма №10

Като се сравнят дадените отговори, от Диаграма № 
10 се вижда, че 33,33% от учениците в клас А предпочи-
тат дейността възприемане на музика в час, а 22,22% с 
удоволствие съчиняват мелодия за песен. Това говори за 
наличие на натрупани музикално-слухови представи у 
учениците от клас А, които според мен са една от основ-
ните предпоставки за наличие на развитие художест-
вено-творческите способности на учениците. В клас Б 
тази стойност е 0%. Прави впечатление, че по-голяма 
част от учениците и в двата класа предпочитат да пеят в 
час. Това е очакван отговор, тъй като пеенето е основна 
дейност в часа по музика, често любима на учениците.

Нито един ученик няма предпочитания към съчиня-
ване на съпровод на детски музикални инструменти. 
27,27% от клас Б предпочитат да измислят текста на пе-
сента.

По отношение на работата по конкретна задача уче-
ниците се разделят на два лагера – по-голямата част от 
тях предпочитат да работят в група със съученик, а ос-
таналите – сами. Този начин на работа наблюдавам от 
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началото на преподавателската си дейност и в други 
класове.

Диаграма № 11

Учениците предпочитат да изпълнят задачите си ин-
дивидуално, защото ако са в група дейностите може да 
не са равномерно разпределени и отново един ученик 
да свърши всичката работа по проекта например.

От началото на експеримента се наблюдава взаимо-
действието на учениците по между им и при работа по 
конкретни задачи. Учениците все по-често търсят под-
крепата и мнението на свои съученици при изпълнение 
на поставени задачи в час, с течение на времето започ-
наха да се изслушват, да поделят отговорностите и за-
дълженията при работа по проекти.

В клас А се констатира, че 66,67% от учениците пред-
почитат да работят заедно със съученик, а едва 33, 33% 
– сами. В клас Б 18,18% от анкетираните ученици пред-
почитат работата в по-голяма група или с целия клас, 
36,36% – сами, а 27, 27% – със съученик.

От Таблица № 13 и 14 се вижда, че предпочитанията 
за самостоятелна работа не са се променили у част от 
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учениците и в двата класа. В клас А има повишаване в 
броя на учениците, които предпочитат да си сътрудни-
чат с друг ученик, докато в клас Б се забелязва намаля-
ване на броя ученици и при трите възможни варианти 
(колони 2, 3 и 4 на таблица №14).

Може да се предположи, че тези резултати са вслед-
ствие използването на интерактивни методи в обуче-
нието по музика в клас А, тъй като спецификата при 
провеждането на повечето от тях изисква наличие на 
умения за работа в група или екип.

Таблица №13. Клас А: въпрос № 2 – Работа по кон-
кретна задача
 Отговори Сам Със съученик С повече 

от 2-ма 
съученици

С целия 
клас

друго

А1
(10 уч.)

30%
(3)

50%
(5)

0%
(0)

20 % 
(2)

0%

А2
(9 уч.)

33,33%
(3)

66,67% 
(6)

0%
(0)

0%
(0)

0%
(0)

Таблица №14. Клас Б: въпрос № 2 – Работа по кон-
кретна задача
 Отговори Сам Със съученик С повече 

от 2-ма 
съученици

С целия 
клас

друго

А1
(15 уч.)

26,67%
(4)

26,67%
(4)

26,67%
(4)

20%
(3)

0%
(0)

А2
(11 уч.)

36,36%
(4)

27,27%
(3)

18,18%
(2)

18,18%
(2)

0% 
(0)

На Диаграма № 12 са представени съотношения-
та за начина на изпълнение на песен в час по музика. 
Най-голям процент от анкетираните ученици от клас А 
предпочитат да пеят в хор, никой обаче няма желание 
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за солово изпълнение (0%). В клас Б това съотношение 
е изравнено – 18,18% и за двата начина на изпълнение. 
Повече от анкетираните ученици от клас А са склонни 
да пеят в дует (33,33%), докато в клас Б – само 9,09%.

При възможността за посочване на различен от по-
сочените отговор, един от учениците (11,11%) от клас 
А споделя, че предпочита да слуша другите, когато пеят.

Ученикът, който е дал два отговора е от клас Б (1 уче-
ник = 9,09% от анкетираните в клас Б) предпочита да 
пее със съученик в дует и с учителя. От това може да се 
съди, че този ученик е несигурен първо в интонацион-
но отношение, а след това вероятно и по отношение на 
метроритъма при пеене. Тази сигурност му дава изпъл-
нението в дует, но посоченият допълнителен отговор, 
че предпочита изпълнение в дует с учителя, може да се 
предположи, че се дължи на емоционална несигурност – 
страх от неодобрение за начина на изпълнение, която е 
по-вероятно да я няма при наличието на вокална опора 
от страна на учителя. Впечатление прави, че 45,45% от 
анкетираните в клас Б предпочитат да не пеят, докато 
този процент е 0% за клас А.

Диаграма № 12
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Може да се обобщи, че повечето ученици и от двата 
класа предпочитат изпълнението в хор и в малки групи 
като за клас А общият процент е 100%, докато за клас Б 
е приблизително 54,55%. За сравнение ще приведа и ре-
зултатите от входящата анкета в следващите таблици.

В Таблица № 15 и 16 са представени отговорите и от 
двете анкети на един и същи въпрос. С оглед на това, че 
за всяка група анкетираните ученици са различен брой 
в скоби до всяка процентна стойност е даден и броят на 
учениците, като в първата колона на всяка таблица в 
скоби е посочен общият брой на анкетираните ученици.

Таблица № 15. Клас А. Въпрос №4 от Анкета №1, въ-
прос №3 от Анкета №2

Отговори Като солист В хор В дует Не пееш друго

А1
(10 уч.)

10%
(1)

60%
(6)

10%
(1)

20%
(2)

-

А2
(9 уч.)

0% 
(0)

55,56%
(5)

33,33%
(3)

0% 
(0)

11,11% 
(1)

Таблица № 16. Клас Б. Въпрос №4 от Анкета №1, въ-
прос №3 от Анкета №2

Отговори Като 
солист

В хор В дует Не пееш друго Повече 
от един 
отговор

А1
(15уч.)

33,33% 
(5)

33,33%
(5)

13,33%
(2)

20% 
(3)

0% 
(0)

-

А2
(11уч.)

18,18%
(2)

18,18%
(2)

9,09%
(1)

45,45%
(5)

0% 
(0)

9,09%
(1)

Ако се разгледа само броя на учениците, които изра-
зяват предпочитания за определен начин на изпълне-
ние, може да се констатира, че в клас А има съвсем леко 
движение в посока надолу за соловото и хоровото пеене 
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и повишение на броя на учениците, които предпочитат 
да пеят в дует (от един стават трима). Освен това няма 
ученици, които да не желаят да пеят.

В клас Б ситуацията е друга – броят на учениците, 
които нямат желание за певческа дейност се е увеличил 
за сметка на предпочитанията за солово и хорово пеене, 
чиито стойности са значително понижени.

Диаграма № 13 представя друг аспект от изпълне-
нието на музика в час – конкретната дейност, която 
извършва ученика докато съучениците му пеят – тан-
цува, изпълнява съпровод на музикални инструменти, 
извършва две дейности (пее и танцува) или предпочита 
да е част от общата дейност – пеене.

Диаграма № 13

45,45% от анкетираните ученици в клас Б са допъл-
нили различен от предложените отговори: „да не пея“, 
„да мълча“, „да слушам“. С основание може да се предпо-
ложи, че тази част от учениците има неразвити певче-
ски умения, или не се интересува от конкретната дей-
ност (вж. Таблица №4). Същият процент ученици от 
този клас предпочитат да пеят и само 9,09% – да пеят и 
танцуват. В клас А 100% от анкетираните ученици пред-
почитат да пеят.
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Според получените отговори, учениците от клас А 
имат по-голям интерес към певческата дейност, от кое-
то следва, че певческите им умения след проведения 
експеримент са надградени. Имам още едно основание 
да твърдя, че учениците от клас А са развили своите 
способности. От Таблица № 3 се наблюдава в началото 
на експеримента предпочитане за солистично, хорово и 
дуетно пеене, като част от учениците дори са посочили, 
че предпочитат да не пеят в час. В края на учебната го-
дина от анкетираните ученици няма такива, които да не 
желаят да пеят.

От таблицата се вижда и концентриране на предпо-
читанията за пеене в колони 3 и 4, съответно пеене в хор 
и в дует. При груповото изпълнение на песни е много 
по-лесно ученикът да се скрие и да не покаже истински-
те си възможности, докато в дуета силите са равностой-
ни – усещат се и се чуват и най-малките колебания в ин-
тонацията на двата певчески гласа, т.е. изпълнението е 
трудно за учениците на възраст 11-12 години, изисква 
голямо количество натрупани музикално-слухови пред-
стави за този вид пеене, добър музикален опит при гру-
пово изпълнение на песен, много добре изградени пев-
чески навици, умения за слушане не само на собствения, 
но и на партниращия глас.

Въпреки това, предпочитанието на този вид органи-
зация на изпълнението на музика в клас А ми дава осно-
вание да твърдя, че от използваните традиционни и ин-
терактивни методи има ефект, дори той да се изразява 
само в наличието на интерес към тази дейност.

Основна музикална и художествено-творческа дей-
ност в училище се извършва при подготовката и реали-
зирането на концертна дейност – тържества, празници, 
концерти и други. Основната цел на въпрос № 5 в изхо-
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дящата анкета (в Анкета №1 – въпрос №7) е констати-
рането на конкретните роли, които имат учениците по 
време на тези мероприятия.

Диаграма № 14

От диаграмата ясно се вижда, че почти всички уче-
ници от клас Б са публика на училищните концерти. 
9,09% от тях са посочили, че пеят във вокална група. В 
клас А отговорите се концентрират също в два полюса 
– 33,33% са певци във вокалната група, а 55,56% – пуб-
лика. Тук обаче 11,11% от анкетираните са посочили по-
вече от един отговор: и пеят, и са част от публиката.

Сравнението на резултатите между входящата и изхо-
дящата анкета отново е представено в две таблици, съ-
ответно Таблица №17 за клас А и Таблица №18 за клас Б:
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Таблица № 17. Клас А. Въпрос №7 от Анкета №1, въ-
прос №5 от Анкета №2
Отговори Певец 

във 
вокална 

група

Солист Водещ Водещ, 
певец и 
танцьор

Публика Повече 
от един 
отговор

А1
(10 уч.)

50%
(5)

0%
(0)

10%
(1)

0%
(0)

40%
(4)

0%
(0)

А2
(9 уч.)

33,33% 
(3)

0%
(0)

0%
(0)

0% 
(0)

55,56% 
(5)

11,11%
(1)

Таблица № 18. Клас Б. Въпрос №7 от Анкета №1, въ-
прос №5 от Анкета №2
Отговори Певец 

във 
вокална 

група

Солист Водещ Водещ, 
певец и 
танцьор

Публика Повече 
от един 
отговор

А1
(15уч.)

6,67% 
(1)

26,67%
(4)

13,33%
(2)

0% 
(0)

53,33% 
(8)

0%
(0)

А2
(11уч.)

9,09%
(1)

0%
(0)

0%
(0)

0%
(0)

90,91% 
(10)

0%
(0)

В клас А учениците, изявяващи се на концертите с 
вокалната група намаляват с един (взема се предвид и 
ученика, посочил два отговора), а публиката се увели-
чава. Забелязва се, че във входящата анкета има ученик, 
който се изявява като водещ на концертите, но в по-
следствие сред анкетираните няма ученици, които да се 
изявяват по този начин на училищните концерти.

В клас Б се забелязва повишаване на броя на уче-
ниците, които са публика на концертите. Това става за 
сметка на солистите и водещите – във входящата анке-
та четирима ученика посочват, че се изявяват като соли-
сти, а двама – като водещи. Броя на учениците, изявява-
щи се с вокалната група се запазва.
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Би било редно тук да уточня, че има вероятност анке-
тираните ученици от първата и втората проведени ан-
кети да не са едни и същи. Фактор за това са независими 
променливи, като здравен статус, отсъствие от училище 
по семейни причини, отсъствие поради участието в със-
тезания и олимпиади. Върху тези фактори няма как да 
се повлияе. Затова и само може да се предположи, че въ-
преки извършването на различни художествено-твор-
чески дейности в периода на същинския експеримент 
интересът към дейности, конкретно свързани с музика 
се е запазил почти непроменен, докато при клас Б се на-
блюдава спад.

Участието в извънучилищни групи и формации в 
края на експеримента е представено в диаграма № 15. 
От анкетираните ученици от контролния клас 81,82% не 
участва в никакви формации извън училище. За сравне-
ние на диаграма № 16 са представени процентните съ-
отношения за участието в училищни групи и формации, 
извършващи художествено-творческа дейност. В клас Б 
процентът на неучастващите ученици отново е същият.

44,44% от клас А не участват в извънучилищни ху-
дожествено-творчески групи, докато в училище този 
процент е 55,56%.

В клас А извън учебно време 11,11% от учениците хо-
дят на уроци по пеене или инструмент, а 33,33% участ-
ват в певческа група. В клас Б няма ученици, които да 
посещават допълнителни часове, свързани с музикална 
художествена дейност.

44,44% от клас А са посочили, че пеят във училищна-
та вокална група, от клас Б това са 18,18% от учениците.

В Таблици №19 и 20 представям промяната в участи-
ето в извънучилищни музикални художествено-творче-
ски дейности, констатирано с Анкета №1 и Анкета №2. В 
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клас Б, където се преподава по традиционен начин в ча-
совете по музика, се наблюдава намаляване на участието 
в певчески и танцови групи и увеличение на броя на уче-
ниците, които не участват в извънучилищни формации.

Диаграма № 15

В клас А също се забелязва повишаване на броя неу-
частващи ученици, но също така и запазване на броя на 
учениците, които се включват в извънучилищни групи, 
както и намаляване на броя на учениците, които имат 
желание, но не участват в подобни формации.

Диаграма № 16
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Таблица № 19. Клас А. Въпрос № 8 от Анкета №1, въ-
прос №6 от Анкета №2

 Отгово-
ри

Уроци 
по 

пеене 
или 

инстру-
мент

Участва 
в пев-
ческа 
група

Участва 
в група 

по 
танци

Има 
желание, 

но не 
участва

Не 
участва

друго

А1
(10 уч.)

10%
(1)

30%
(3)

0%
(0)

40%
(40)

10%
(1)

0%
(0)

А2
(9 уч.)

11,11% 
(1)

33,33%
(3)

0%
(0)

11,11% 
(1)

44,44% 
(4)

11,11%
(1)

Таблица № 20. Клас Б. Въпрос №8 от Анкета №1, въ-
прос №6 от Анкета №2

 Отгово-
ри

Уроци 
по 

пеене 
или 

инстру-
мент

Участва 
в пев-
ческа 
група

Участва 
в група 
по тан-

ци

Има 
желание, 

но не 
участва

Не 
участва

друго

А1
(15уч.)

0% 
(0)

6,67%
(1)

13,33%
(2)

13,33% 
(2)

53,33% 
(8)

13,33%
(2)

А2
(11уч.)

0%
(1)

0%
(0)

0%
(0)

9,09%
(1)

81,82% 
(9)

9,09%
(1)

От изявеното желание за участие в различни музи-
кални дейности и групи в училище, посочено в Анкета 
№1 (Диаграма № 9) в изходящата анкета се констатира 
следното:

• в изходящата анкета като певци във вокална гру-
па са се изявили 44,44% от клас А и 9,09% от клас 
Б;

• 73,73% от анкетираните в клас Б споделят, че не 
са участвали или че са били публика, а 55,56% от 
клас А са отговорили „не съм взел участие“;
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• в клас Б по 9,09% са били водещи и рецитатори, 
докато в клас А никой от анкетираните не се е 
включил в тези дейности.

Таблица № 21

Вид на изявата Клас А (9уч.) Клас Б (11)

Певец във ВГ 44,44% (4) 9,09% (1)

Инструменталист 0% (0) 0% (0)

Водещ 0% (0) 9,09% (1)

Рецитатор 0% (0) 9,09% (1)

Композитор 0% (0) 0% (0)

Друго 55,56% (5) 73,73% (8)

Диаграма № 17
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Отговорите на въпрос № 9 в анкетата могат да се раз-
делят в няколко групи: по отношение на изпълнението 
на песен, по отношение на интерпретацията, по отноше-
ние на общото представяне и други.

В следващата таблица № 22 са дадени всички вари-
анти на отговор (буквално цитирани), които анкетира-
ните ученици и от двата класа са дали.

Таблица № 22
По отношение 

на:
Клас А Клас Б

Изпълнение на 
песен

„Без да се крещи“
„Весело, хубаво пеене,  

да се чува ясно“
„Да се пее гладко.  

Да се казват хубаво  
думите. Да се знае  

песента и др.“

„Да се пее хубаво“
„Трябва да се  

изпълни хубаво“
„Ще изпея бийтбокс“

„Да пея“
„Ще пея  

„Стига ми се момне  
ле навдигай“

Интерпретация „За да се хареса на  
публиката трябва  

да се пее с чувство“

„Изпълнителят  
трябва да пее или  

танцува, или пък да  
свири с желание“

Общо  
представяне

„Трябва да е нещо  
готино, да имаш  

хубав глас и да се  
държиш в ритъм“

„Да се пее и танцува  
с хубави костюми и да  

се изиграе като театър“
„Да пее и да свири“

„Пееш, танцуваш и  
се забавляваш“ 
„Забавно, малко  

смешно, сериозно,  
хубаво“

Други отговори „Не знам“ –  
3-ма ученика

„Не знам“ –  
3-ма ученика
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От представените в таблицата отговори може да се 
каже, че учениците от клас А по отношение изпълнение-
то на песен имат много добре изградени певчески уме-
ния, както и музикално-слухови представи. Учениците 
имат много ясна представа как би трябвало да се изпъл-
ни песен на сцена. В отговорите на клас Б преобладава 
индивидуалното отношение и предпочитание за изпъл-
нение на конкретен стил или конкретна песен.

По отношение на интерпретацията ученици и от 
двата класа са отговорили сходно, като са посочили, че 
представяната песен трябва да се пее с желание (клас 
Б), с чувство (клас А).

В третата категория – общо представяне – прави 
впечатление, че учениците от клас А включват и артис-
тичното поведение като критерий за добро представя-
не пред публика. Това по мое мнение се дължи на вече 
изградени еталони в часовете по вокална група, които 
неминуемо учениците пренасят и в часа по музика. Т.е. 
използват всички свои умения и изградени и развити 
способности навсякъде в живота, което е и целта на об-
разованието днес.

Освен това е важно да се спомене, че наличието на 
такива мнения за изпълнение пред публика, се дължи 
и на музикалните художествено-творческите способ-
ности (музикално-слухови представи, певчески умения, 
метроритмичен усет, творческо мислене и въображе-
ние), на свързаните с тях емоции и интерес към занима-
ние с музика и не на последно място на богат музикален 
опит, който се придобива чрез непосредствено участие, 
чрез „учене чрез правене“, което, за учениците от тази 
възраст (11-12г.), е основен начин за усвояване на зна-
ния, умения и способности.

И в двата класа има по трима ученика, които са дали 
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отговор „не знам“. Предполагам, че това се дължи наис-
тина на незнание (част от учениците често отсъстват от 
час). Друга възможна причина за тези отговори може да 
бъде нежелание за отговор, което често се наблюдава 
при някои ученици.

Въпреки това, въпрос № 9 ми дава основание да твър-
дя, че все пак има положителен резултат от използване-
то на интерактивни методи в час, както и от извънклас-
ните целенасочени художествено-творчески занимания 
с музика във вокална група „.Звездици“.

Въпрос № 10 учениците са отговорили по следния 
начин (буквално цитирано):

Клас А:
Положителни 
• Свирене на чаша или пеене или танцуване
• Бийтбокс
• Ще пея
• Да танцувам
• Аз ще се представя с пеене с вокалната група
Отрицателни
• Нямам талант
• Никакъв!!!!! Музиката не ми харесва!
• Не искам да участвам
Неутрални
• Не знам
• Още нямам талант, който да представя пред жу-

рито

Клас Б:
Положителни 
• Бийтбокс
• Ще пея „китка“
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• Футболни трикове
• Ще изпълня гимнастика
• Да пея и танцувам
• Ще пея на 100 кила хитовете
Отрицателни
• Няма да участвам НИКОГА!!!
• Нямам талант
Неутрални
• Не знам

И в двата класа се вижда, че отговорите са разделени 
отново в три групи: положителни, отрицателни и неу-
трални. Някои от учениците са категорични, че нямат 
талант, други не желаят да участват във формат като 
„България търси талант“. По-голямата част от учени-
ците обаче, и в двата класа, посочват конкретни талан-
ти, които притежават. Това говори за положителна ре-
флексия на собствените умения и заложби, както и за 
желание и интерес към занимания в посочените от тях 
дейности: за клас А пеене и танцуване, за клас Б – пеене, 
танцуване, футбол, гимнастика.

Любопитен е един от отговорите в клас А: „Още ня-
мам талант, който да представя пред журито“. Този от-
говор съм поставила в групата на неутралните отгово-
ри, в която попадат учениците, чиито заложби може би 
ще се разкрият на по-късен етап от развитието или не 
са свързани изобщо с гореизброените дейности. Един 
такъв отговор говори за наличие на критично мислене 
у ученика, а не непременно отказване от каквато и да 
било художествено-творческа дейност, т.е. според дете-
то талантът му все още не се е проявил.

Проведените анкети дават информация за отноше-
нието на учениците към извършваните музикални дей-
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ности в клас, установява се положителна нагласа в клас 
А към участие в извънкласни дейности (вокална група). 
Анкета № 2 дава представа за отношението на ученици-
те и спрямо своите собствени способности и участието 
им в художествено-творчески дейности като концерти 
и известни музикални формати, с което е изпълнена и 
втората задача на изследването.

Разглеждайки изходящата анкета и сравнявайки ре-
зултатите от нея с тези от входящата, мога да заключа, 
че у учениците в клас А са се развили конкретни пред-
почитания към изпълнение на песни и конкретно жела-
ние за занимание с музика в по-голяма степен, отколко-
то при учениците от клас Б. Според мен това се дължи 
както на традицията в преподаване на музика, така и на 
целесъобразното използване на интерактивни методи 
в обучението по музика в клас и извънкласни дейности.

4. Практическо приложение на интерактивни ме-
тоди в обучението по музика на ученици със СОП

Изследователят е учител в СУ „Народни будители“, 
което по време на провеждане на експеримента става 
средищно училище и като такова към него са назначени 
ресурсен учител, логопед и психолог, които да работят с 
децата със СОП в училището.

Работата с децата със СОП е специфична, при тях тра-
диционните методи на обучение на практика са почти 
неприложими и не дават резултат. В резултат на това, 
изследователят използва творчески подход, въображе-
ние и някои интерактивни методи при обучението на 
учениците със СОП.

През 2015-2016 учебна година в училището се запи-
саха още две деца със СОП в пети клас, което ме прово-
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кира да направя двуседмичен експеримент с тях – като 
част от основния педагогически експеримент, свързан с 
разглежданата тема, за да приложа практически своите 
идеи за използване на интерактивни методи в обуче-
нието по музика и да се опитам да докажа, че основно 
чрез тях могат да се постигнат резултати при децата със 
СОП.

Подготовката на дидактичните материали отне око-
ло пет дни от предвидените общо тридесет дни – опре-
деленият конкретен период за приложение на интерак-
тивни методи (от 10.03.2016 до 10.04.2016). Тези дида-
ктични материали са (Снимки № 16 и № 17): картинки 
на музикални инструменти; картинки с празници и оби-
чаи; картинки с танци, хора, марш; картинки с видове 
вокални и инструментални формации; личица с пет раз-
лични настроения; подходяща музика за слушане; дет-
ски музикални инструменти. Включените в микро екс-
перимента деца са четири, три момичета и едно момче, 
на възраст между 11 и 14 години като всички са с лека 
умствена изостаналост. Важно е да се отбележи, че три 
от изследваните деца със СОП са в семейна среда (М.Н. и 
Ф.К. от пети клас и С.Ш. – осми клас), а едно – в институ-
ция (С.А. – осми клас).

Снимка № 15 илюстрира задачата на двете деца от 
пети клас в учебен час по музика съответно на 15 и 16 
март 2016г. И двете задачи са обвързани с дейността 
възприемане на музика.
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Снимка № 15

Задачата към класа (първата колона на снимка № 
15) е да се определят акомпаниращите музикални ин-
струменти по тембър и вида на оркестъра. За детето със 
СОП се предвижда индивидуална задача – да определи 
настроението като може да избере едно личице от нари-
суваните и да го прерисува на празно листче.

Слушаната песен е „Мъри Станку“. С тази задача 
ученичката Ф.К. се справи отлично като нарисува три 
усмихнати личица, отговарящи на настроението на пе-
сента. Настроението е разпознато като детето използва 
своето нагледно-образно мислене съчетано с емоциите, 
които поражда музиката у него.

Чрез записване със знак на настроението се задава 
модел на графично изобразяване, който може да бъде 
помощен за следващи задачи с определяне на характер 
на музикално произведение. Освен това, графичното из-
образяване спомага и за развитие на фините моторни 
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движения при писане, което също подпомага бъдещата 
работа в клас с ученика със СОП. Всеки използван метод 
в някаква степен подпомага общото развитие на детето 
със СОП. А точно това е основната задача на включващо-
то обучение.

Втората музикална задача е изпълнена от М.Н., също 
от пети клас, но в нея се съдържа повече творчество, 
цели развитие на въображението и проверка на асоциа-
тивните умения на детето.

Използвани са елементи от интерактивния метод 
„рисуване на идея“, който е видоизменен (използват се 
подръчни материали и времето за изпълнение е ограни-
чено в рамките на 5 до 10 минути), както и друг метод, 
заимстван от Практическа арт терапия118, който се нари-
ча „Миниатюрна рисунка“ – учениците трябва да напра-
вят миниатюра, но по слушана музика, което е третия 
елемент на използвания метод – той е творческият и за 
него е нужно въображение.

Произведението за възприемане е „Прелюд“ от сюита 
„Арлезианката“ на Жорж Бизе, предвиден за възприема-
не към темата за вариационна форма. В откъса най-яр-
ко се откроява тембърът на струнните инструменти. На 
класа са раздадени малки листчета, на които учениците 
да скицират набързо всичко, което им хрумне, провоки-
рани от възприемането на музикалното произведение.

Това, което е нарисувала М.Н. по нейните думи е: 
„цигулка, замък и музикални къщи“. Ученичката е раз-
познала тембъра на цигулката и прави опит да я нари-
сува, което означава, че има достатъчно ярка музикал-
на представа за тембъра на инструмента и за неговата 
форма, както и за начина на свирене, тъй като вляво е 
нарисувала и лък.

Темата на произведението звучи тържествено, а уче-
118  Бакълтър, С. Практическа арт терапия. С., 2010  
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ничката със СОП е нарисувала замък, което означава, че 
е разпознала характера на произведението и го е изрази-
ла по най-достъпния за децата начин – образно, чрез ри-
сунка. Творческият елемент в рисунката са двете „музи-
кални къщи“. От този елемент в рисунката можем да на-
правим извода, че ученичката има богато въображение, 
но вероятно и богати музикално-слухови представи.

И при двете задачи децата със СОП са включени с 
конкретна задача в общата работа на класа. И при две-
те задачи те се справят успешно, което ги мотивира за 
по-нататъшна работа в часа.

 Чрез такива общи задачи, работят всички от класа 
– едновременно и без изключение. Този подход спома-
га за формиране на толерантно отношение у учениците 
към съученика им със СОП – децата и в двата класа тър-
пеливо изчакваха обяснението на всяка задача първо за 
целия клас и после за ученика със СОП (указанията за 
изпълнение са различни).

Друг вариант на определяне на настроението, кой-
то работи много добре е използването на личица с раз-
лични настроения (снимка № 17). Няколко комплекта с 
настроения се раздават на целия клас със задачата при 
прозвучаване на музикалното произведение те да вди-
гнат подходящото настроение. Това е вид мозъчна ата-
ка, тъй като всички децата отговарят на задачата вед-
нага щом са готови, без да изчакват края на музикалния 
откъс.

Така детето със СОП не е изолирано от класа, не се 
откроява, защото това може да доведе до излишна по-
казност и негативно отношение от страна на другите 
ученици в класа, т.е. всички трябва да са поставени при 
еднакви реални условия, което е и основната цел на 
включващото обучение днес.
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Снимка № 16

Снимка № 17

Алтернативен вариант на мозъчна атака може да 
бъде следният: учителят използва различни картинки 
от вестници, списания, детски книжки, на които са из-
образени различни музикални формации – оркестри, 
хорове, танцови състави и др. Всяка картинка се вдига 
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така, че да се вижда от целия клас, а учениците познават 
кой инструментален състав е изобразен. Този вариант 
на мозъчна атака може да се използва успешно и при 
деца със СОП в учебна среда.

За да се съобрази с индивидуалните възможности 
на конкретното дете, учителят може да се подбере кар-
тинки на танци например (снимка № 17, долу, първите 
три картинки отляво надясно), като детето трябва да 
разпознае какво правят децата (хората) на картинките 
– танцуват или маршируват. Може да се използва още 
един вариант на задача, който приложих при учениците 
със СОП – да се определи коя картинка е излишна.

При проведения експеримент С.А. и Ф.К. веднага от-
криха излишната картинка, докато С.Ш. не успя от пър-
вия път, а се наложи да коментираме защо картинката 
е излишна, да сравним картинките и действията, които 
се извършват на тях (маршируване и танцуване на ръче-
ница). На М.Н. дадох по-различна задача – да опише как-
ви действия извършват децата на картинките, с което 
ученичката се справи отлично и без грешка. Трябва да се 
отбележи, че за да изпълнят задачата успешно, децата 
със СОП понякога имат нужда от насочване от страна на 
учителя.

При мозъчната атака се провокира мисленето, което 
при децата със СОП спомага за общото развитие на де-
тето и за бързата му реакция в подобни учебни и житей-
ски ситуации.

Друг интерактивен метод, който е много благодатен 
при работа със деца със СОП е методът на проекта. Този 
интерактивен метод дава възможност темата да бъде 
представена под различна форма спрямо възможности-
те и желанията на ученика. Дава възможност да се ра-
боти самостоятелно и в група, за да се развиват както 
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индивидуалните компетенции на ученика, така и на 
социалните такива. Дава и възможност за творчество. 
Като пример ще посоча Снимка № 18, на която са изо-
бразени два индивидуални проекта на ученика С.Ш. от 
осми клас.

Снимка № 18

Първият проект е на тема „Коледа“ (двете рисунки 
на горния ред) като задачата е ученикът да нарисува 
зимна или коледна картина и да подбере подходяща 
музика към нея. За картината горе вляво на Снимка № 
16 ученикът С.Ш., чрез работа с интернет, избра песента 
„Отново е Коледа“ на композитора Борис Карадимчев.

Вторият проект е на тема „Джаз“ (рисунките от вто-
рия ред на Снимка № 16). Класът е разделен на групи, 
всеки член от групата има индивидуална задача, подчи-
нена на общата тема, например: да се подбере подходя-
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ща джазова музика на джаз-междучасие, да се намери 
информация за творчеството на български джаз изпъл-
нители и др. Индивидуалната задача на С.Ш. беше да 
подбере подходящи музикални инструменти и да реши 
как да ги представи.

Ученикът много обича да рисува, затова и начинът 
му на представяне на проектите обикновено е чрез ри-
сунка, а и аз като педагог се стремя задачите да включ-
ват и изобразителна дейност. При подобни задачи вина-
ги е добре да се опираме на изградените вече умения и 
знания на ученика. Подбора на музикалните инструмен-
ти и самото изготвяне на проекта бе в рамките на един 
ден. Прави впечатление, че ученикът е избрал пиано и 
комплект ударни инструменти, много характерни за 
джазовите оркестри.

Оценката на проекта е отлична, но тук трябва да се 
споменат и специфичния начин на оценяване на учени-
ците със СОП. Те получават оценка със звездичка, която 
е качествена, а не количествена, т.е. оценката е поощре-
ние на детето със СОП и не е фактор за преминаването 
му от един клас в друг, както е при другите деца. Добре 
е при всеки макар и малък успех децата със СОП да бъ-
дат поощрявани, за да не се чувстват изолирани, за да 
повярват, че могат и да успеят да задържат нивото на 
компенсация, което са достигнали и да продължат да се 
развиват.

В пряката ми вокална работа наблюдавам голям 
интерес у децата със СОП към работата с детски музи-
кални инструменти. В СОУ „Народни будители“ от чети-
ри години учениците със СОП са активни участници в 
училищните тържества през цялата учебна година като 
част от Вокална група „Звездици“. През 2015-2016 учеб-
на година се сформира нова група само от ученици със 
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СОП. Желанието им за сценични изяви е голямо, което 
помага в мотивацията им за работа с детски музикални 
инструменти и се наблюдава старание при заучаването 
на песните.

Разучихме песента „Коледа“ на Д. Христов към учеб-
ния материал за пети клас. При тази песен използва-
нето на детски музикални инструменти беше необхо-
димост. Инструменталният съпровод на песента няма 
ярко обособена каденца преди встъпването на първи 
куплет, затова се наложи децата да отброяват първона-
чално с пляскане, а после и с музикални инструменти, за 
да имат ясен ориентир кога да започнат да пеят. Така се 
извършва и интегративна връзка с математиката, раз-
виват се и уменията им да броят, да следят кога отново 
се включва броенето, съответно изпълнението на рит-
мичния съпровод между куплетите.

Първият етап от заучаването на песента е нейното 
представяне от учителя по музика. След това ученици-
те заучиха текста заедно с мелодията. Текстът, разбира 
се, може и трябва да се заучи и като стихотворение. Три 
от децата в микро експеримента имат и говорни затруд-
нения затова следващата стъпка от работата с песента 
„Коледа“ беше изработването на текста с помощта на 
логопеда в училището. След като и това е отработено 
пристъпих към въвеждането на детските музикални 
инструменти.

Представих на учениците четири музикални ин-
струмента: маракаси, дайре, дървено конче и звънчета. 
Задачата е да определят три подходящи музикални ин-
струмента за песента. Веднага избраха дървеното конче 
и маракасите, но се затрудниха при избора между дайре-
то и звънчетата. Аз им предложих звънчетата. Първона-
чално изработихме съпровода като учениците пляскаха 
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на всяко време за четири такта едновременно с броене 
до осем.

След като усвоиха безпогрешно този начин на из-
пълнение, включих музикалните инструменти като все-
ки поотделно изпълни съпровода, а след това всички 
едновременно. Следващата стъпка беше включване на 
съпровода към музикалното изпълнение отначало само 
между куплетите, а после и във въведението на песента.

Всяка стъпка от въвеждането на инструментите в 
изпълнението бе съпроводена с демонстрация от моя 
страна на съпровода с музикалния инструмент и след 
това онагледяване чрез диригентски жестове и вербал-
но. Когато има различни стимули за възприемане, тога-
ва децата успяват по-бързо да се справят с поставени-
те задачи. Всичко описано до тук по работата с песента 
„Коледа“ се изпълни в рамките на две учебни седмици.

На пръв поглед в изработването на песента не са 
включени интерактивни методи. Но онагледяването на 
ритмичния съпровод по всевъзможни начини всъщност 
дава възможност на учителя да използва творчески под-
ходи, да получи обратна връзка като изисква от децата 
да изпълнят ритмичната схема като него.

Чрез приложението на интерактивни методи в обу-
чението по музика на ученици със СОП се доказва, че 
използването на тези методи в часовете по музика е 
необходимост, която дава свобода на преподавателя, а 
за ученика със СОП създава предпоставки за развитие 
на специфични умения и навици, чрез които с лекота да 
бъде включен както в дейността на класа, така и в раз-
нообразни художествено-творчески дейности, с което 
се доказва хипотеза 2 на изследването.

И все пак когато се работи с ученици със СОП трябва 
да се има предвид, че макар и включени в реална учебна 
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среда, изискванията към тях са по-малко и винаги съо-
бразени с индивидуалните особености на детето. Това 
се отнася до всяка една дейност в часа по музика – из-
пълнение, възприемане, творчество. Всичко е строго 
индивидуално и винаги е по преценка на преподавате-
ля, тъй като той е този, който работи пряко с детето и 
познава неговите възможности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗВОДИ

Теоретичният обзор на настоящия труд поставя 
интерактивните методи на водеща позиция в съвре-
менното образование. Използването им в обучението 
предлага редица възможности както за учителя, така и 
за учениците. Учителят, от човек даващ само знания, се 
превръща в човек, на когото учениците могат да се до-
верят, да поискат съвет, да бъде техен ментор, както и 
посредник между ученика и науката, между ученика и 
изкуството.

Използването на интерактивни методи в обучение-
то по музика понякога налага тяхното комбиниране или 
промяна спрямо конкретния клас или спрямо извърш-
ваната дейност – или създаване на нови. Това дава въз-
можност на учителя да подхожда творчески, да търси 
нови комбинации, които да бъдат ефективни в неговата 
пряка работа с учениците и по този начин да обогати на-
бора от средства, с които работи.

Проведеното анкетно проучване с учители показа 
положителните резултати от прилагането на интерак-
тивните методи в обучението и по други учебни дисци-
плини. Съвременният учител ги използва в практиката 
си, но въпреки това се нуждае от обогатяване на позна-
нията си за тях.

Ученикът от своя страна заема активната позиция 
– той е част от своето обучение, част от обучението на 
своите съученици – изказва свободно мнението си по 
различни въпроси, свързани с учебното съдържание, 
твори и то без страх от това, че творбата му ще бъде от-
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хвърлена или неоценена, тъй като сам оценява пости-
женията си и тези на останалите в класа.

Конкретно в обучението по музика интерактивните 
методи дават възможност за висока мотивация на уче-
ниците за общуване с изкуството, като им представят 
музикалните дейности в различна от традиционната 
форма. По този начин се повлиява отношението на уче-
ниците към предмета музика в училище и то в положи-
телна посока, както посочват и данните от анкетното 
проучване с ученици в края на експеримента.

Използвайки интерактивни методи в извънкласните 
дейности, се дава възможност на учениците да общуват 
активно по между си, с учителя, мотивира ги да разкри-
ят способностите си, създава се атмосфера на спокой-
ствие и вяра в собствените сили, от което се променя и 
отношението им към художествено-творческите изяви 
– от непривлекателна към предпочитана и съзнателно 
търсена дейност.

Някои от интерактивните методи създават благо-
приятна среда за развитие на художествено-творче-
ските способности (проект, лавина, дискусия, мозъчна 
атака, ролеви игри) като поставят ученика в активна 
позиция – от страната на човек, който създава твор-
чество чрез изкуство, дават му възможност без страх от 
провал да изяви способностите си. В рамките на прове-
дения експеримент за това свидетелстват проявите на 
активност на някои ученици от експерименталния клас 
и включването им във всички училищни мероприятия, 
както и конкурсни прояви на областно ниво.

Въз основа на проведеното наблюдение, както и ана-
лиза на входящата и изходяща анкета за ученици се до-
казва хипотеза 1. Анализът на наблюдението разкрива 
наличието на връзка между използването на интерак-
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тивни методи в обучението и по-високата степен на 
проява на художествено-творческите способности на 
учениците от експерименталния клас. Стига се до след-
ните изводи, а именно, че:

• чрез използване на подходящи интерактивни ме-
тоди и техники се създава подходяща мотивация 
за занимание с художествено-творчески дейнос-
ти в часа по музика и извънкласните дейности, 
което създава предпоставки за развитие худо-
жествената дейност, извършвана от учениците;

• чрез използването на интерактивни методи в 
часовете по музика, нивото на развитие на худо-
жествено-творческите способности у учениците 
не само е по-високо, но и се задържа за по-дълго 
време, като има и тенденция за повишаване.

Тази констатация ми дава основание да заключа, че 
определени интерактивни методи, използвани целе-
съобразно в учебните часове и съобразени с учебното 
съдържание, могат да бъдат част от основните методи, 
използвани в час по музика, съобразявайки се и с въз-
можностите на учениците със СОП в класа, разглеждано 
в параграф 4. на трета глава.

Проведеният експеримент поставя използването на 
интерактивни методи в часа по музика на ново ниво – 
включването на детето със СОП по различен начин в 
дейността на класа и премахване на бариерите между 
него и околната среда, засилва се интереса на детето за 
занимание с художествено-творчески дейности и емо-
ционалната му отзивчивост към музика. Тъй като почти 
винаги традиционните методи не дават резултат при 
децата със СОП, интерактивните методи могат да бъдат 
основа на обучението им.

Приложените интерактивни методи в обучението на 
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учениците със СОП в СУ „Народни будители“, изграждат 
у децата умения и сръчности, позволяващи им участие 
както в дейността на класа, така и в училищните тър-
жества. От друга страна включването им в подобни ху-
дожествено-творчески прояви повишава нивото им на 
самочувствие, изгражда ценен музикален опит, което 
от своя страна способства успешното занимание с худо-
жествено-творчески дейности, с което се доказва хипо-
теза 2. на изследването.

Тази разработка представя практически приложими 
комбинации от интерактивни методи, които в обуче-
нието по музика дават положителен резултат при клас с 
многопластова социална структура, каквито са повече-
то класове днес. Затова съм на мнение, че използването 
на интерактивни методи в часовете по музика, е начин 
за „стопяване на ледовете“, начин за създаване на кому-
никация, т.е. взаимодействие между отделните групи в 
класа.

Интерактивните методи са начин за още по-активно 
взаимодействие в часовете по вокална група като поз-
воляват по-лесното сътрудничество между учениците, 
по-бързо и по-рано се установява по-тясна връзка меж-
ду учителя и участниците във вокалната група, като на-
ученото в часовете се превръща в ценен музикален опит 
за учениците и създава предпоставки за по-високи как-
то учебни, така и художествено-творчески постижения.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1. Протоколи за наблюдение 
Протокол № 1.1.

клас:  Б
дата:  22.01.2014
тема:  Ритъм
брой ученици:  15
общ брой ученици:  17

минути 0 -10 11-20 21-30 31-40
Критерий 1. Знания за музиката
Показател 1.1. извлича подходяща  
информация от различни източници  +  -  + -

Показател 1.2. интерпретира информация от 
учебно съдържание и други източници  -  -  -  -

Показател 1.3. обобщава информация  -  - -  -
Показател 1.4. прилага знания в нови  
ситуации  -  -  -  -

Показател 1.5. прилага знания в познати 
ситуации  + - +  -

Показател 1.6. творчески прилага знания в 
нови ситуации  - - - -

Критерий 2. Умения, свързани с музиката
2.1. разпознава, групира понятия и  
музикални явления  - - - -

2.2. сравнява, обяснява понятия, събития - + - -
2.3. изграждане на художествено-музикален 
образ в музикално-изпълнителската и твор-
ческата дейност

- - - -

2.4. синтезира и обобщава - - - -



246

Критерий 3. Отношение 
Показател 3.1. има собствено мнение към 
дискутирани проблеми - - - -

Показател 3.2. оценява свое и чуждо  
изпълнение по зададени критерии - - - -

Показател 3.3. оценява свое и чуждо по 
собствени критерии - - - -

Протокол № 1.2.
клас:  А
дата:  24.01.2014
тема:  Ритъм
брой ученици:  15
общ брой ученици:  16

минути 0 -10 11-20 21-30 31-40
 Критерий 1. Знания за музиката
Показател 1.1. извлича подходяща  
информация от различни източници  -  + - -

Показател 1.2. интерпретира информация от 
учебно съдържание и други източници  + - - -

Показател 1.3. обобщава информация  - - - -
Показател 1.4. прилага знания в нови  
ситуации -  + - -

Показател 1.5. прилага знания в познати 
ситуации - - - -

Показател 1.6. творчески прилага знания в 
нови ситуации - -  + -

Критерий 2. Умения, свързани с музиката
Показател 2.1. разпознава, групира  
понятия и музикални явления - - - -

Показател 2.2. сравнява, обяснява понятия, 
събития - - - -
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Показател 2.3. изграждане на
художествено-музикален образ в  
музикално-изпълнителската и  
творческата дейност

- - - -

Показател 2.4.синтезира и обобщава - - - -
Критерий 3. Отношение
Показател 3.1. има собствено мнение към 
дискутирани проблеми - - - -

Показател 3.2. оценява свое и чуждо  
изпълнение по зададени критерии - - - -

Показател 3.3. оценява свое и чуждо  
изпълнение по собствени критерии - - - -

Протокол № 2.1.
Протокол №2.1. –  
клас А 07.02.2014 28.02.2014

минути 0-10 11-20 21-30 31-40 0 -10 11-20 21-30 31-40
Критерий 1. Емоционална отзивчивост
Показател 1.1. Проявя-
ва слаба емоц. отзив-
чивост

- - - - - - - -

Показател 1.2. Про-
явява умерена емоц. 
отзивчивост

- - + - - - - +

Показател 1.3. Проявя-
ва силна емоц. отзив-
чивост

- - - - - - - -

Критерий 2. Музикални способности
Показател 2.1. Наличие на метроритмичен усет
2.1.1.умения за изпъл-
нение на лека в метро-
ритмично отношение 
песен

- - + - - - - +

2.1.2.умения за изпъл-
нение на леки ритмич-
ни съпроводи

- - - - - + + -
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2.1.3.съчиняване на 
свой собствен съпро-
вод с ударни инстру-
менти

- - - - - - - -

Показател 2.2. Наличие на ладов усет
2.2.1.формирани певче-
ски умения и навици - - + - + - + +

2.2.2.умения за точно 
изпълнение на лека в 
интонационно отноше-
ние песен

- - - - - + - -

2.2.3.умения за емо-
ционално пресъзда-
ване на художествен 
образ

- - - - - - - -

Показател 2.3. Наличие на музикално-слухови представи
 2.3.1.разпознава учена 
песен по изпълнен 
метроритмичен съ-
провод

- - - - - - - -

2.3.2. разпознава учена 
песен по инструмен-
тално въведение

- + - - - - - +

2.3.3. разпознава учена 
песен по графичното ѝ 
изображение

- - - - - - - -

Показател 2.4. Наличие на второстепенни музикални способности
2.4.1.реагира на тем-
пови отклонения при 
възприемана и из-
пълнявана музикална 
творба

- - + - - + - -

2.4.2.разграничава 
тембрите на изучавани 
инструменти, гласове и 
състави

- + - - - - + -
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2.4.3. предлага подхо-
дящи съпровождащи 
инструменти за дадена 
музикална творба

- - - - - - - -

Критерий 3. Отношение
Показател 3.1. проявя-
ва взискателност към 
свое изпълнение

- - - - - - + -

Показател 3.2. проявя-
ва чувствителност към 
чуждо изпълнение

- - - - - - - -

Показател 3.3. проявя-
ва желание за участие 
в художествено-твор-
ческа дейност

- - - - - - - -

Протокол № 2.2.
Протокол № 2.2. клас Б 07.02.2014 28.02.2014
минути 0 -10 11-20 21-30 31-40 0 -10 11-20 21-30 31-40
Критерий 1.Емоционална отзивчивост
Показател 1.1. Проявя-
ва слаба емоц. отзив-
чивост

- - + - - - - -

Показател 1.2. Про-
явява умерена емоц. 
отзивчивост

- - - - - + - -

Показател 1.3.проявя-
ва силна емоц. отзив-
чивост

- - - - - - - -

Критерий 2. Музикални способности 
Показател 2.1. Наличие на  метроритмичен усет
2.1.1. умения за изпъл-
нение на лека в метро-
ритмично отношение 
песен 

- + - - - + - -
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2.1.2. умения за изпъл-
нение на леки ритмич-
ни съпроводи 

- - - - - - - -

2.1.3.съчиняване на 
свой собствен съпро-
вод с ударни инстру-
менти

- - - - - - - -

Показател 2.2. Наличие на ладов усет
2.2.1. формирани пев-
чески умения и навици - - - + + - + -

2.2.2. умения за точно 
изпълнение на лека в 
интонационно отноше-
ние песен 

- - - - - - - -

2.2.3.умения за емо-
ционално пресъзда-
ване на художествен 
образ

- - - - - - - -

Показател 2.3. Наличие на музикално-слухови представи
2.3.1. разпознава учена 
песен по изпълнен 
метроритмичен съ-
провод

- + - - - - - -

2.3.2. разпознава учена 
песен по инструмен-
тално въведение

- - - - - - - -

2.3.3. разпознава учена 
песен по графичното ѝ 
изображение

- - - - - - - -

Показател 2.4.Наличие на второстепенни музикални способности
2.4.1. реагира на тем-
пови отклонения при 
възприемана и из-
пълнявана музикална 
творба

- - - - - - - -
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2.4.2. разграничава 
тембрите на изучавани 
инструменти, гласове и 
състави

- - - + - - + -

2.4.3. предлага подхо-
дящи съпровождащи 
инструменти за дадена 
музикална творба

- - - - - - - -

Критерий 3. Отношение
Показател 3.1. проявя-
ва взискателност към 
свое изпълнение

- - - - - - - -

Показател 3.2. проявя-
ва чувствителност към 
чуждо изпълнение 

- - - - - - - -

Показател 3.3. проявя-
ва желание за участие 
в художествено-твор-
ческа дейност

- - - - - - - -

Протокол № 3.1
УЧЕНИЦИ А 0-20 21-40
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Ударни музикални 
инструменти дис-
кусия

 1 1 1 1 0 0 2 1 2 0 1 0 0 2

Тракийска фол-
клорна област слу-
хов ребус

 2  1 1  1  1  1 2 2 2 1 2 0 0 2

Клавишни инстру-
менти Мозъчна 
атака

2 2 2 2 1 1 2 - - - - - - -
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Протокол № 3.2
УЧЕНИЦИ Б 0-20 21-40
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Ударни музикални 
инструменти 1 1 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1

Тракийска фол-
клорна област  1  1  1  1  0  0  1 2 2 1 1 0 0 1

Клавишни инстру-
менти  1 1 1 2 0 0 2 - - - - - - -

 Таблица № 93. Среден успех на клас А и клас Б от 
дидактическите тестове, проведени по време на 
експеримента

Клас А Клас Б
Тест/брой ученици Среден 

резултат 
за класа 

Тест/брой ученици Среден 
резултат 
за класа

Вх.н.5/16 уч. 4,00 Вх.н.5/15 уч 2,67
Изх.н.5/12 уч. 2,83 Изх.н.5/10 уч. 2,80
Вх.н.6/9 уч. 2,44 Вх.н.6/9 уч. 3,55
Межд.н.6/14 уч. 2,43 Межд.н.6/14 уч. 2,21
Изх.н.6/11 уч. 2,36 Изх.н.6/12 уч. 2,50
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Приложение № 4. Тестове за входно, междинно и 
изходно ниво за V и VI клас

Писмено изпитване за установяване на ИЗХОДНО 
РАВНИЩЕ по музика за ученици в пети клас за учеб-
ната 2013-2014 година

Име, фамилия .....................................................................................
Клас: ........................................................................................................
Учебно заведение: ...........................................................................
Населено място: ...............................................................................

Въпроси с прозвучаване на музика
1. Отбележи автора и наименованието на произведе-

нието, което звучи:
а) Цветан Радославов – „Химн на Република Бълга-

рия“
б) Панайот Пипков – „Химн на Св. Св. Кирил и Мето-

дий“

2. Чуй произведението и запиши каква група музи-
кални инструменти го изпълнява:

а) духови
б) струнни
в) ударни
г) клавишни
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3. Чуй хорото и отбележи с „Х“ в квадратчето подхо-
дящата графична схема, а в дясно отбележи кой е разме-
рът: 

     Размер: ................................................

◻     

◻          

◻        

◻          

4. Чуй народната песен и познай от коя страна е. За-
пиши заглавието на песента.

.....................................................................................................................

5. Посочи подходящи думи, които описват характера 
на произведението: 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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Въпроси без прозвучаване на музика
6. Песента „Излел е Дельо хайдутин“ е:
а) в размер 9/8; 
б) в размер 7/8; 
в) в размер 5/8; 
г) безмензурна

7. Мелодия е:
а) възходяща или низходяща поредица от тонове
б) ритмичното последование от нотни стойности
в) музикална мисъл, изразена едногласно
г) изразно средство, свързано със силата на звука

8. Кой е създател на песента „Мила родино“, станала 
Химн на Република България?

а) Ем. Манолов 
б) Л.ван Бетовен 
в) Цв.Радославов  
г) Б.Карадимчев

9. Свържи струнните инструменти със съответната 
група:

 Лъкови    Арфови

Тамбура  контрабас  виолончело

    Цигулка  арфа

Китара   гъдулка  виола
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10. Коя група музикални инструменти са характерни 
за Пиринска фолклорна област:

а) тъпан, пиано, цигулка
б) тамбура, джура гайда, зурна
в) кавал, гъдулка, тъпан
г) кларинет, тъпан, гъдулка

11. В кой от примерите е означена вариационна форма:

а)        

б)      

в)   

12. Допиши песента:
Мила Родино,
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
 
13. Имаш ли любима песен от изучените в 5 клас? По-

сочи коя е и разкажи за нея така, че да накараш прияте-
лите ти да я харесат.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

14. Разкажи накратко за любимия си изпълнител:
 
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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Входно ниво по Музика 6 клас

Име: .........................................................................................................
клас: .......................................................................................................

Задачи с прозвучаване на музика:
1. В какъв размер е песента „Бела съм бела, юначе“:
а) 5/8 
б) 7/8
в) 9/8
г) Безмензурна

2. От коя област е песента:

.....................................................................................................................
 
3. Какъв състав изпълнява произведението:

.....................................................................................................................
 
Задачи без прозвучаване на музика:
4. Авторите на „Химн на Св.св. Кирил и Методий“ са:
а) Панайот Пипков, Стоян Михайловски
б) Ран Босилек, Добри Христов
в) Иван Вазов, Емануил Манолов
г) Пенчо Славейков, Петко Стайнов

5. Кой от посочените български композитори не е от 
първо поколение:

а) Добри Христов
б) Емануил Манолов
в) Любомир Пипков
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6. Арфата принадлежи към:
а) Медни духови инструменти
б) Дървени духови инструменти
в) Струнни инструменти
г) Ударни инструменти

7. Тромпетът е от:
а) Медни духови
б) Дървени духови
в) Струнни
г) Ударни

8. Сюита е:
а) Музикална форма
б) Музикален жанр
в) Музикално-изразно средство
г) Музикален лад

9. Буквените означения abaca образуват:
а) Вариационна форма
б) Рондо форма
в) Проста триделна форма
г) Проста двуделна форма

10. Песента „Излел е Дельо хайдутин“ е от:
а) Пирин
б) Родопи
в) Тракия
г) Софийско
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Междинно ниво по музика ЗП 6 клас

Име: .........................................................................................................
клас: ........................................................................................................

I. Задачи с прозвучаване на музика
1. Чуй Музика на балканските народи и определи 

реда, в който прозвучават музикалните примери:
а) румънска, българска, сръбска, гръцка
б) румънска, сръбска, българска, гръцка
в) гръцка, българска, сръбска, румънска

2. Запиши три подходящи определения за харак-
тера на песента:

.....................................................................................................................

3. Посочи темпото на танца, който звучи:
а) бързо 
б) бавно
в) умерено
   Танцът е ...........................................................

4. Запиши името и автора на произведението:
 
.....................................................................................................................

5. Определи вярната схема за музикалната форма 
на произведението:

а) a b a
б) A B A
в) a b
Музикалното произведение е в .................................. форма.
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6. Солиращият инструмент в музикалния пример е:
а) флейта
б) гъдулка
в) цигулка
Инструментът е в групата на ............................................ 

инструменти.

II. Задачи без прозвучаване на музика
7. В коя поредица има САМО старинни европейски 

танци?
а) гавот, менует, жига, алеманда
б) гавот, самба, жига, сарабанда
в) менует, ча-ча-ча, жига, сарабанда

8. Коя ритмична група се получава, когато пре-
местим акцента от силното време върху следващото 
слабо време?

а) синкоп
б) квинтола
в) триола

9. Посочи вярното определение за триола:
а) Ритмична група, при която акцентът се премества 

от силното време върху слабото метрично време в такта.
б) Ритмична група, която се получава при разделяне-

то на нотните стойности на 3 равни части, вместо на 2.
в) Музикална форма, която се състои от два кон-

трастни дяла.

10. Подчертай ИЗЛИШНИТЕ думи в текста:
Салонните танци са менует, валс, танго, жига. За тях 

са характерни страстни, грациозни, сдържани, вихрени 
движения. Тези танци се създали в Америка, като съче-
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тават в себе си черти на различни култури – танцуване 
по двойки, карибски ритми, поклони, пищни облекла и пе-
руки. Самбата, тангото, ча-ча-ча възникват в Арженти-
на и за тях е характерно страстното танцуване и са съ-
провождани от музикалните инструменти бандонеон и 
цигулка.

11. Запиши по един музикален инструмент, спе-
цифичен за всяка от посочените страни:

а) Румъния – .......................................................................................
б) Гърция – ..........................................................................................
в) Сърбия – ..........................................................................................
в) Турция – ..........................................................................................

12. Изброй кои танци може да се включат в ста-
ринната европейска сюита:

 
.....................................................................................................................

13. Запиши с подходящи знаци схемата на сложна 
триделна форма:

14. Разкажи как са се появили танците:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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15. Запиши с подходящи символи начина на от-
мерване, когато размерът е:

а)  2
  4

б)  7
  8

16. Посочи своя любим стил музика. Обясни защо 
харесваш точно него.

 
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Изходно ниво Музика ЗП 6 клас

Име: .........................................................................................................
Клас: .......................................................................................................

Задачи с прозвучаване на музика
1. Чуй произведението и посочете неговия автор: 
а) Лудвиг ван Бетовен
б) Йоханес Брамс
в) Петко Стайнов

2. Запиши три подходящи определения за харак-
тера на произведението: 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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3. Чуй музикалните примери и запишете имената 
на солиращите инструменти:

1. ................................................................................................................
2. ................................................................................................................
3. ................................................................................................................
4. ................................................................................................................ 

 
4. Запиши името и автора на произведението: 

.....................................................................................................................

5. Чуй произведението и определете коя от схеми-
те отразява метричната пулсация на песента:

А)            

Б)            

В)          

6. Чуй произведението и определи музикалната 
форма:

.....................................................................................................................
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Задачи без прозвучаване на музика
7. В коя редица има само старинни европейски 

танци:
а) менует, гавот, самба, румба
б) менует, алеманда, жига, сиртаки
в) алеманда, сарабанда, менует, жига

8. Оригинален фолклор е:
а) този, който е достигнал до нас без да се променя
б) този, който е променен напълно от хората днес
в) този, който е преработен от композиторите, но е 

запазил фолклорното си звучене

9. Посочи вярното определение за синкоп:
а) знак за удължаване на трайността
б) знак за повишение на височината
в) ритмична група, в която акцентът от силното вре-

ме се измества върху предхождащото слабо време.

10. Посочи вярното определение за триола:
а) ритмична група от три равни нотни стойности, 

които се изпълняват за същото време, за което се из-
пълняват две от тях;

б) ритмична група, в която акцентът от силното вре-
ме се измества върху предхождащото слабо време.

в) знак за понижение на височината.

11. Запиши характерните инструменти за всяка 
от дадените фолклорни области:

а) Шоплук .............................................................................................
б) Северна България ......................................................................
в) Добруджа .........................................................................................
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12. Изброй кои танци се включват в старинната 
европейска сюита: 

.....................................................................................................................

13. За коя фолклорна област са характерни избро-
ените хора:

А) Граовско ..........................................................................................
Б) Дайчово ...........................................................................................
В) Ганкино ...........................................................................................
Г) Копаница ........................................................................................

14. Допълни липсващите места в текста за Шоп-
ския край:

От край време се знае, че шопът е остроумен и на-
ходчив. Неслучайно той е казал „От .......................................... 
по-високо нема, от ......................................... по-длибоко нема“. 

Често шопите пеят на ......................................... гласа, като 
песните им звучат. В юнашките песни се възпяват под-
визите на легендарния ................................................Често те се 
съпровождат от характерните за този край инструмен-
ти ............................................... или ................................................ Кога-
то шопът танцува своите хора, често се провиква „Дръж 
се земьо, ....................................................................... те гази!“ 

15. Разкажи за обичая лазаруване. 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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16.  Посочи своя любим стил музика. Обясни, защо 
харесваш точно него.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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