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Резюме: Приложението на интердисциплинарния подход, иновативните
технологии и експерименталната работа се явяват съществена предпоставка за
постигане на качество в преподаването и успеваемост в учебната среда. Описаните в
статията иновативни техники на обучение са приложени в обучението по литература от
5.клас до 12.клас и дават възможност за осмисляне на новата информация, за
разширяването ѝ със знания от други учебни предмети и сфери на дейност, както и за
лесното и трайното ѝ затвърждаване. Как бихме могли да постигнем ефективен
образователен и възпитателен процес чрез цялостно възприемане на литературата и
изкуствата като човешко познание с ценностите и идеите, които са ни оставили в
наследство? Кои методи формират специфични литературни умения и развиват
мисленето и интелекта на учениците? С какви средства да постигнем целите си при
изучаването на отделните художествени текстове? Как да мотивираме децата не само
да овладяват нови знания, а и да изпитват потребност от изследователска дейност?
Изграждането на една нова образователна действителност е основана на съвместно
търсене, диалог, обсъждане и намиране на решения.

Abstract: The application of interdisciplinary approach, innovative technologies and
experimental work appear to be crucial pre-condition for the achievement of quality in
educating and success rate in the educational environment. In this article are described
innovative techniques for education which are applied in the literature education from 5 th to
12th grade. They give opportunity for rationalization of the new information, for its expansion
with knowledge from other different subjects and areas of activities, as well as for its easy and
long-lasting consolidation. How can we achieve an effective educational and educative
process by full apprehension of the literature and arts as human knowledge with the values
and ideas which are left as heritage? Which methods form specific literature skills and
develop student thinking and intelligence? What are the means needed to achieve our goals in
studying different artistic texts? How to motivate our children not only to acquire new
knowledge but to have the need to research? The formulating of one new educational reality is
based on joint search, dialogue, discussion and decision – making.
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„Думата интерактивност не ми е достатъчна
предпочитам интеркреативност."
Тим Бърнарс Лий
Качеството на образователния процес е особено актуален въпрос в съвременните
условия на обучение и възпитание. Динамиката в общуването и наличието на
нестихващ информационен поток са повод за сериозен размисъл относно
необходимостта от прилагането на нови, адекватни технологии на преподаване от
педагогическите специалисти.
Интердисциплинарният и взаимосвързан подход е централен за глобалното
образование. Това е основното предизвикателство, с което трябва да се справим,
особено във формалната образователна система.

1.1

Интердисциплинарният подход в обучението по литература.

Интердисциплинарното обучение е съвременен научен подход, който разкрива
възможността за изследване на даден проблем от гледна точка на множество научни
перспективи, така че не само да се насочва и развива интересът, но и да се стимулира
активността, да се представя ценностната ориентация на проблема, резултата и
приложението. То е процес на сближаване на познание, методи и похвати от две или
повече учебни дисциплини в една познавателна дейност с ясната цел: очертаване на
тяхно допирно поле за решаване на реален образователен казус, проект и ситуация.
( Неминска, Р. 2015г.).
Интердисциплинарният подход се интерпретира като фундаментален и спрямо
начините за постигане на знанието. Той е условие за
развитие на активното и
интерактивното учене. Предполага се от различни фактори: мобилен интернет; облачни
ресурси; иновативни материали. Днес онлайн образованието все повече се превръща в
дейност на сътрудничество и партньорство, което изгражда един колективен интелект.
Според Мартин Валск: „Обучението не е спортно състезание, в което учениците
са зрители. Те не трябва само да стоят в клас, да слушат учителя, да запомнят неговите
думи и да отговарят на въпросите му. Те трябва да дискутират за това, което
изучават, да го свързват със своя личен опит, да го прилагат в практиката си”.
Интердисциплинарността като подход се разглежда свързано с интерактивното
обучение и е негово задължително условие - по тази логика се явява фундаментален
механизъм за придобиване на знания и развитие на умения (Иванов, И.2005г.).
В този ред на мисли, прилагането на мултидисциплинарните методи и
иновативните форми на работа в обучението по български език и литература се оказва

ефективно и стимулиращо както по отношение качеството на знанията, така и за
формирането на специфични умения и компетентности. По-важно е каква част от
знанията действително допринасят за формиране и развитие на мисленето и интелекта
на учениците, за формиране на умения, които да подпомогнат младите хора бързо и
адекватно да се ориентират в морето от информация и рационално да използват и
прилагат усвоените знания, да анализират, да се аргументират, да решават, да оценяват.
Възпитанието на младото поколение е основна функция на училището, която се
осъществява в цялостния учебно-възпитателен процес чрез учебното съдържание по
отделните предмети, извънкласни и извънучилищни дейности. Наблюденията ми са, че
истински родолюбци и патриоти се възпитават не само в класните стаи, а по-ефективно
това се случва в музеите, пътувайки до родните места на значими наши личности или
посещавайки паметници на националните ни герои. Свързвайки литературните знания
със знанията и уменията по история, музика, изобразително изкуство, информационни
технологии извън класната стая, учениците получават една цялостна богата картина на
нашето минало и настояще. Не само от учебниците децата ни учат, а от
преживяванията, емоциите, които изпитват, знанията им са по-трайни и
емоционалнооцветени. Голямото ми желание е българските ученици да са като
европейските си връстници – да имат възможност за изнесено обучение, част от
часовете им по учебна програма да са посещения в библиотеки, архиви, читалища,
музеи и на място да попълват работните си тетрадки.
1.2 Интеракцията като процес на взаимодействие между образователните
партньори.
Интерактивни са методите, основани на едновременното получаване на знания,
формирането на умения и изграждането на нагласи чрез поставянето на младите хора в
ситуации, в които могат да взаимодействат и след това да ги обсъждат на основата на
преживяното. Интерактивните методи целят повече и по-качествени взаимодействия
между обучител и обучавани, между възпитател и възпитаници, между самите млади
хора. Те подпомагат личностното развитие на участниците на основата на
съпреживяване, диалог, съвместно решаване на проблеми /анализ, търсене на
алтернативи, вземане на решения/. Интерактивните методи означават постоянно
взаимодействие, постоянна обратна връзка, постоянна ангажираност на участника,
постоянно търсене на общи решения. Те дават възможност за съвместно конструиране
на предмета на обучение, за конструиране на педагогическата действителност, така че
всеки да може да поема своя дял от отговорността за процеса на обучение.
Интерактивните подходи предполагат и общ език на обучение, който по-лесно се
интериоризира от участниците, защото е изграден на основата на техните
преживявания и включеност в процеса на изследване на действителността. В този
смисъл интерактивните методи придават формата на съвременния образователен
процес, но и отразяват същността му – изграждане на една нова образователна
действителност, основана на съвместното търсене, диалог, обсъждане и намиране на
решения. В широкия смисъл на понятието интерактивните методи не представляват
конкретни техники и алгоритми, а цялостния процес на взаимодействие между
образователните партньори, при който образованието от статично, от йерархизирано се
превръща в процес, във взаимодействие, в постоянно разчупване на формите.
Работата в група, съвместната дейност е същностна характеристика на
съвременното образование. Невъзможно е да искаме младите хора да работят
съвместно, да преживяват, да споделят, да се учат един от друг и да използваме

традиционните дидактични форми. Интерактивността е както взаимодействие между
обучаващ и обучаван, така и между самите учещи. В учебната стая по БЕЛ използвам
методи на обучение, допринасящи за развитие на конструктивното мислене,
способността за изразяване на мисли, способността за ясно и точно структурирано
знание.
Според мен основни характеристики на интерактивната среда са:
 повишена активност на учещите, в т.ч. и чрез групова/екипна работа;
 роля на водещия като подпомагащ учебната работа;
 интерактивни техники на работа;
 съчетаване на различни форми на интерактивно базиран контрол.
При интерактивно базирано обучение преподавателят влиза в ролята на:
 подкрепящ – подходяща организация на образователната среда;
 наставник – съветва, инструктира, осигурява обратна връзка;
 модел – анализира, обобщава, предлага решения.
Учениците са включени в познавателния процес, разбират и участват в това, което
знаят и умеят. Всеки ученик е със свой индивидуален принос, извършва се обмен на
знания, идеи, способи и действия. Всичко това трябва да протича в атмосфера на
добронамереност, емоционален и интелектуален комфорт за всички участници в
образователния процес.
1.3

Интерактивни модели на обучение по литература.

Основните методи в обучението по литература използвам за поставяне и
изпълнение на практически задачи, при които учениците участват активно, предлагат
творчески решения, проявяват креативност и усвояват специфични умения.
При интерактивното интервю – важно е знанието, което интервюираните са
натрупали и дали притежават речева компетентност да го изразят. Има сценарий и
интервюираните се „потапят” в проблема, преживявайки го, изразяват мнения по
литературния проблем, дават сходни житейски примери, разкриват отношенията си,
правят заключения.
Дискусия по литературен проблем - взаимодействието, което се получава в хода
на този метод, позволява на учениците да се опознаят по-добре, да обхванат повече
учебен материал, да се учат един от друг. Подпомага изграждането на умения у
учениците за анализ, синтез и представяне на идеите, както и за аргументацията им.
Задълбочава умението за разбиране на темата. Могат да се развият също така и умения
за слушане, отстояване на мнение и проява на емпатия.
Представяне на интерактивна презентация по предварително зададена тема –
развиват се умения за търсене, подбор и обработване на информация с помощта на
ИКТ. Възможна е екипна работа. Класът оценява по определени критерии
съдържанието, презентационните умения и техническата грамотност на автора на
презентацията. Учениците задават въпроси на презентиращия.
Драматизация на откъс от литературна творба - по предварително изготвен
сценарий учениците драматизират мотиви от Вазови произведения – „Под игото“ и
„Немили-недраги“. Вълнуващи са
трескавата подготовка на участниците в

драматизацията и реакцията на съучениците им. Преживяванията оставят значими
следи в съзнанието на децата. Придобиват се нови умения и компетентности.
Работа в групи. Поставя се една задача за цялата група, която е предварително
подготвена на работни листове. Избира се говорител на групата. Отделните членове не
се състезават помежду си. Наградата или оценката е за цялата група. Успехът се
постига в резултат на самостоятелната работа на всеки член от групата, чрез постоянно
взаимодействие с останалите членове при работа по поставената тема. Цялата група е
заинтересована от постигането на резултата. Екипите представят своето становище, а
останалите екипи могат да допълнят информация или да изразят мнение.
Казус – дава възможност да се обсъдят общи проблеми и да се споделят идеи в
една типична ситуация. Насърчава груповата дискусия и груповото решаване на
проблеми. При казуса ученикът може да се отъждестви с описваната ситуация. Казусът
съдържа елемент на загадка и провокира интереса на обучаваните. Той представлява
мощно средство за генериране на идеи и размишления, представени в дискусия.
Дебат – дава възможност за задълбочено изследване на избрания литературен
проблем. В този процес ученикът има възможност да прилага и развива различни
познавателни умения и да подобрява способностите си за критично и креативно
мислене. Участниците повишават качеството на своята вербална и невербална
комуникация. Учениците могат да вземат отношение по теми, които са особено важни
за тях, като участието им в учебен дебат може да повиши самочувствието им и да
формира лидерски умения като например поемане на отговорност, ясно формулиране
на идеи, извеждане на цели и печелене на доверие от другите.
„Дърво с решения“ – разделям класа на четири групи с по шест ученици.Всеки
екип има поставен въпрос и прави запис на свое “дърво“ за определено време. После
екипите разменят местата си и дописват дървото на съседите си със свои идеи по
зададената тема. Така се получава общ отговор на класа по всеки от зададените
въпроси.
Тематични кръстословици – целта е усвояване и боравене със специфични
литературни термини и понятия. Учениците ги предпочитат и по този начин
затвърждават знанията си.
Изработване и попълване на мисловна карта – символично изобразяване на
литературно понятие, тема, идея – спонтанно генериране на идеи, креативност. Тя дава
възможност за визуално разработване на проблемите – като се използват рисунки,
снимки, символи, думи, пословици. Този метод използвам често, когато започвам
анализ на по-сложен проблем за началната му илюстрация и за съсредоточаване на
децата върху същността му. А също така и за систематизиране и структуриране на нови
знания.
“Асоциативен облак” - в средата се поставя в рамка понятието /проблемът/, което
искаме да опишем или да разрешим, и около него рисуваме или използваме думи, за да
обозначим проблема. Това занимателно упражнение е свързано с изработването на
“картинен разказ на художествената творба”, където учениците последователно на
отделни картинки описват важни според тях моменти.
Решаване на on-line тестове, използвайки приложенията на Google disk.
„Мислене със шест шапки“ - метод, разработен от Едуард Боно, който ни дава
възможност за обстойно оценяване на дадена ситуация или проблем от художествения
текст. Всеки от учениците избира една от дадените шапки /т.е. един от дадените

начини за разглеждане на проблема/ и влиза в ролята си. Работят шест екипа и
обсъждането на проблема по този начин отчита различни гледни точки и печели по
отношение на дълбочина на разсъждение.
Бяла шапка: факти – участниците с бяла шапка поддържат гледната точка на
изследователите, търсещите факти и данни по поставения литературен проблем.
Червена шапка: емоции – участниците с червени шапки изразяват чувствата си от
възникналата проблемна ситуация, споделят какво им харесва и какво не в нея.
Черна шапка: песимизъм – с черната шапка са песимистите – те критикуват,
изразяват предпазливо отношение, забелязват преди всичко недостатъците,
отрицателните факти.
Жълта шапка: оптимизъм – учениците с жълти шапки са позитивни, отбелязват
силните страни и акцентират върху положителните страни на литературния проблем.
Зелена шапка: възможности – притежателите на зелена шапка изследват
откриващите се възможности, алтернативите за действие, възможните изходи от
ситуацията, както и последствията от взетите решения. Какво ще стане, ако се случи
това и това или какво бихме направили в тази ситуация? Какво още бихме могли да
сторим? Зелената шапка е и шапката на творческото мислене.
Синя шапка: анализ на процеса – участниците със синя шапка гледат на процеса
на решаване на проблема отвисоко. Те са наблюдатели и следят кой от другите цветове
преобладава, дали всички цветове са изразили мнението си и отсъждат кой цвят да
вземе думата.
Код „365“ – тази техника е приложима при групова работа – генерират се 3 идеи
от 6 ученици точно за 5 минути. Децата са изключително активни и ентусиазирани.
Задачата може да е една за целия клас или могат да се поставят различни казуси на
отделните екипи.
„Светкавица“ - това е метод, който може да се използва както за запознаване, за
“разсънване” на класа в началото на часа, така и за бърза проверка на знанията или
отношението на учениците в края на учебния час. Подходящ е за прогимназиалния етап
от основното образование.
Необходим е подходящ предмет – лек, мек и удобен за хвърляне.
При запознаване, когато предметът е хвърлен на някого, той трябва да се
представи, съгласно указанията. Предметът може да се връща всеки път на водещият
или участниците да си го подхвърлят помежду си. С учебна цел учителят внезапно
хвърля предмета към определено ученик, задавайки въпрос, които изисква кратък и
бърз отговор. По този начин учителят може бързо да провери знанията на учениците по
забавен начин. Важен е ефектът на изненадата – имена не се съобщават.
Интерактивната самооценка на класа – тя се развива в три измерения: процес на
преподаване, процес на интеракция, процес на обратна връзка. При оценяване на
учебни часове от учениците може да се използват следните техники и въпроси:
„Връщане лентата назад” / припомняне /; „Творческо оценяване” / заедно правят „жива
картина”/; „Четирите квадрата” / полезно, безполезно, приятно, неприятно/; „ Подреди
се по линията”; Работихме бързо или работихме бавно?; Успяхме или не успяхме да
постигнем целта си?; Беше ми интересно или не ми беше интересно?; Научих много
или нищо не научих?; Доволен съм или не съм доволен?; „Камшик” / всеки бързо казва

само едно нещо, което е научил /; „Куфар” / какво интересно и ценно ще вземат за себе
си и ще го прилагат в бъдещата си дейност /. Това е оценка и обратна връзка за учителя.
Участие в извънкласни и извънучилищни дейности – в клубове за творческо писане
по различни проекти. Участия в регионални, национални състезания и литературни
конкурси. Децата изразяват чрез словото, а често и с подходящите цветове мечтите си
или заобикалящия ги свят. Творят с душите и сърцата си. Впускат се с лекота във
въображаемия фантазен свят. Разсъждават по морални дилеми.
Работа в електронни платформи с учениците - в e Twinning с испански
партньори. Чрез създаване на филми, презентации, клипове, облаци от думи, онлайн
списания и анкети определяме културните прилики и разлики с учениците от
партниращото училище. Целта ни е да представим богатата култура, литература и
история на България, да бъдем посланици на нашия град Пловдив като Европейска
столица на културата през 2019 година.
В образователния сайт „Уча се“ темите от учебното съдържание по литература
са представени във видеоуроци атрактивно и вдъхновяващо. Учениците ги следят с
интерес и след това се упражняват. Лесно запомнят информационното ядро на урока и
почти безгрешно отговарят на петнадесетте въпроса с различна степен на трудност.
Шестокласниците сами създават тестове за литературен автор и неговото
творчество, както и творчески задачи в електронната платформа kahoot.it, където на
финала системата определя победителите. Съучениците им са ентусиазирани, защото
електронната среда на затвърждаване на знания е нормална работна среда на новото
дигитално поколение. Усвояването на учебното съдържание трябва да бъде улеснено и
обогатено чрез осигуряване на разнообразни, атрактивни, близки до светоусещането на
съвременните деца печатни и електронни материали.
Развитието на интерактивните интернет технологии променят и моделите на
съвременното образование, като се разчита не само на компютъризирани средства и
среда, но и постигане на по-голяма прозрачност на целите на образователния процес,
по-висока мотивация на обучаемите и изграждане на компетенции за справяне с
непрекъснато променящо се съдържание на изучавания предмет. Онлайн образованието
се превръща в дейност, базирана на партньортсво, сътрудничество и колективен
интелект. (Маринов,Р.2013г.)
В основата на проектната дейност е практическото занимание с неща от
преживяната реалност, при което с общи усилия се постигат едно или няколко решения
на даден проблем, които накрая се сливат в един общ продукт с конкретен резултат.
Чрез проектния метод ролите в класната стая се разменят - учениците разширяват
познанията си по зададена тема, представят разработката си на своите съученици и ги
обучават в новостите, до които са достигнали, а учителят накрая обобщава ползите от
извършената проектна дейност. В повечето случаи децата работят в екип и се учат да
изразяват тезите си, да отстояват мнението си, а също и да проявява толерантност,
изслушвайки аргументите и позициите на партньорите си. Необходими са
инициативност, планиране на дейностите и добра организация. В проектната дейност
обикновено се включват всички ученици, помагат си взаимно, а понякога резултатите
надхвърлят моите очаквания. Проектът дава възможност за целенасочена работа,
практическо мислене, работна дисциплина, работа в екип. Много от учениците
използват книги от електронни библиотеки и други електронно базирани
информационни източници за изпълнение на конкретна изследователска задача.
Творческите задачи, интерактивните методи провокират и позволяват на учениците да
заговорят на своя език за книгите, за литературата, за изкуството на словото.

1.4

Резултати и изводи от използваните методи на обучение.

Констатациите ми са, че учениците приемат с желание практическите
задачи. Влагат много старание, подхождат творчески и проявяват изобретателност.
Работят в атмосфера на толерантност и по-добре разбират мненията на другите.
Обучаващите се се преобразуват от пасивни получатели на знания в активни създатели
на тяхното собствено или чуждо знание. Непринудената обстановка при изпълнение на
задачите им позволява да общуват помежду си, да обменят идеи, да работят в екип.
Учител и ученици взаимно се учат, активно творят знания.
Ефективността на учебния процес се повишава. Знанията, усвоени по тези методи,
се отличават с по-голяма трайност и задълбоченост. Развиват се и личностни качества
като активност, инициативност. Учениците овладяват нови, социално значими похвати
на поведение и общуване. Емоционалният фон се отличава с висока динамика и
положително отношение към усвояване на знанията, защото, обуславяйки личната
изява на учениците, информацията се трансформира в личностно значимо знание.
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