


      Променило ли се е нашето училище от времето на Хаджи 
Генчо, който си шиел пред учениците и с дългата пръчка 
диктувал процеса на обучението?  Поощрявал децата , като им 
подвиквал: „ Четете , бре!”  Да, училището се е осъвременило, 
разкрасило се е , белите дъски и маркерите са заменили черните 
с тебешира, пръчката  отдавна е излязла от употреба. Но викът 
на Хаджи Генчо „ Четете , бре!”  продължава да се носи из 
класните стаи. Признаваме, че това е така, защото всички сме 
убедени в нуждата от реформи в образователния процес, в  
адаптивни начини на преподаване за съвременните деца в 
училището. Налага се  ежедневно преодоляване на стереотипите 
, защото  нашите ученици са достатъчно умни, за да си задават 
въпроси:  



По какъв начин тази информация се отнася до мене? 
Как касае моето жизнено и духовно пространство? 
Какво ново  научих през  този час за живота и за себе си? 

 Традиционният подход, при който ученикът заучава полученото 
наготово от учителя или учебника убива откривателския дух, 
лишава детето  от възможността само  да прави своите открития 
върху художествения текст, да гради свои хипотези  и съответно да 
се стреми да ги докаже. Традиционният подход убива интереса към 
четенето и към часовете по литература и български език, превръща 
ги в място за „ промиване на мозъци”, както се изразиха веднъж 
тазгодишните дванадесетокласници. 





Две идеи за индивидуални и групови проекти в 
обучението по литература 

ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ 
Изработване на комикс във връзка с изучавана приказка ( “Котаракът в чизми”, 
от Шарл Перо и “Гъсарката на кладенеца”от Братя Грим) 
ЦЕЛ: Активизиране на творческото мислене и въображение, визуализация на  
основните сюжетни моменти и основната идея на произведенията. 

5 “А” клас.  
5”Б” клас 5 “В” клас 

Най-сполучливи комикси: Симона от 5 “А” кл. и Ния от 5 “Б” кл. 

Автор: 
Цанка Чачова 



ГРУПОВ ПРОЕКТ  
(Група по СИП) 
 
ТЕМА: Представяне на 
любим писател разказвач. 
(Презентация, изложба от 
произведения на автора, 
представяне на творба, 
изразителен прочит, 
драматизация.) 
 
ЦЕЛ: Формиране на умения 
за работа в екип, за подбор 
и систематизиране на 
информация и нейното 
интересно представяне  
пред останалите 
съученици. 

Ханс Кристиан Андерсен 
Ангел Каралийчев 
Шарл Перо 

Елин Пелин 





            Драматизацията на откъси от литературен текст е често 
използван похват при изучаването на белетристични творби. Чрез 
драматизацията учениците вникват по-задълбочено в характерите на 
героите, осмислят и съпреживяват техните действия и чувства. 
Идентификацията с героите при актьорското превъплъщение спомага 
разбирането на художествените образи в литературната творба.  

           В комуникативен план дейностите, свързани с драматизация, 
развиват умения за осъществяване на ефективен контакт с реципиента 
( в случая – публиката), за въздействие и чрез екстралингвистични 
похвати като мимики, жестове, интонация, движения на гласа ,  а 
понякога и на тялото.  

Автор: Златина Едрева 



           При драматизацията се 
развиват умения и за работа в 
екип. Обикновено драматизацията 
протича като работа в няколко 
различни екипа, които работят по 
един и същ откъс, като така 
публиката има възможност да 
изрази и предпочитания, които се 
обосновават.  

            Този метод е обикнат и от 
учениците, особено от тези 5-7 
клас, защото е близък до играта, 
следователно и до забавлението. 





Учениците от VІІ а и б клас 
приеха предизвикателството да 
се превъплътят в образа на 
литературен герой от изучавана 
в VІІ клас творба. Сами 
достигнаха до потребността да 
проучат задълбочено 
литературния материал, свързан 
с избрания от тях герой. После  
дискутираха  върху начина, по 
който трябва да се 
интерпретират образите. Накрая 
проявиха огромен ентусиазъм в 
разиграването на сцените (някои 
предпочетоха в клас, други 
вкъщи). Заснеха сами клиповете. 

Автор: Силвия Димова 



Оказа се, че ги вълнуват образи на герои, отразяващи 
гранични състояния на духа: 

- силен страх и малодушие пред трудности и предизвикателства (отец Евтимий); 

-  превръщането на авантюриста в герой  в екстремен момент при изпълнението 
на отговорна патриотична мисия (Македонски); 

- саморазкриването на един нагъл натрапник, меркантилен използвач и 
политически хамелеон (Бай Ганьо). 



НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ  
И 

НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ 

 “Основните черти в психологията на нашия 
народ можем да търсим само в езика, в 
мелодиите и в умотворенията, за всичко 
друго имаме малко средства.” 
             (Антон Страшимиров) 

Автор: Ирина Даскалова 



       Националната идентичност се отнася до характера и 
своеобразието на нацията и включва това, което го прави 
различим между другите народи – родината, националната 
история и родният език. 
       Националното самосъзнание е разбирането за принадлежност 
към даден народ. 
       Двете понятия се формират във втория раздел от учебната 
програма по литература в седми клас. 

        Основни теми в националната ни литература са:  
•любовта към родината;  
•преклонението пред героичните дела на народа;  
•възхвалата на родния език 
         Тези теми са богато представени в учебното съдържание 
по литература за седми клас. 



В часове по този раздел учениците бяха активизирани да            
намерят сами и да интерпретират темите. 

Любовта към България в лирическото 
отстъпление от втора глава в повестта 
“Немили-недраги” 

Пародията – основно художествено 
средство за представяне на 
изкуствения патриотизъм и надутото 
национално самочувствие на Бай 
Ганьо в “Бай Ганьо в банята” 



 В час по литература на 
учениците беше поставена 
задача да се самопредставят 
пред чужденец, който е дошъл в 
България. Целта беше те да се 
характеризират чрез свои 
индивидуални и чрез 
национални черти. 

Поетична автобиография 

 В час за упражнение беше 
поставена задача да 
напишат стандартен текст 
по модела и 
“нестандартна” 
автобиография. Можеха да 
направят избор между 
хумористична и поетична 
автобиография. 
 





Съвременният ученик трябва непрестанно да бъде заинтригуван, 
да бъде провокиран да мисли, да развива себе си. В същото време 

учителят трябва да му въздейства, да обучава, да развива 
мисленето му, духовната му култура и способността му да твори. 

Това представлява в своята същност проблемният подход  в 
обучението по български език и литература. Ако някои учители се 

страхуват от прилагането му и бягат от него, на практика това 
означава, че им е трудно да  приложат теоретичните знания в  

практиката . 

    Само проблемното обучение създава нагласата да се гледа на 
литературната творба като на истинска среща със сложния 

човешки свят. Особено подходящ е този начин на преподаване в 
гимназиалната степен, когато ученикът вече търси своята 

личностна идентификация и е достатъчно зрял да си задава 
въпроси: 

-Къде тук съм аз?  

  - Това моята гледна точка ли е или нечия чужда? 

 

Проблемният подход 
Автор : Мариана Станчева 



 

 

 

 

 

 

 

  Проблемите на родния ни език  
са болна тема за българина от времето на Паисий до наши дни. 

След стандартно  заглавие на урока, представляващо цитат от 

Паисиевата история: „ Но поради що, глупави човече, се срамуваш 
от своя род и се влачиш по чужд език?”  на десетокласниците е 

представена следната илюстрация.  

   

 





Ето и техните реакции на неочакваната провокация  от учителя.  

 

-Мнение на екип 1:  / Мария Терзиева, Християна и др./ 

“ Това е истината. Така пишем, защото е по-лесно. Знаем, 

че не е хубаво, но го правим. Малко се притесняваме в 

момента, като си признаваме, и се съмняваме в бъдещето 

на кирилицата.” 

 

Мнение на екип 2: / Даниел Грудлев, Росен и др./ 

“ Не е много вярно. Хиперболизиран е този проблем. 

Някои наистина пишат така, но не всички. Ние например 

не пишем така и културните хора не го правят. Ако видят 

светите братя плода на своето дело на живота , сигурно 

ще поискат да умрат от срам заради нас.”  

 

Мнение на екип  3 : / Пламен Голев, Николай и др. / 

“  Представяте ли си как би реагирал Паисий на това, 

което се случва с езика ни ?  Той  чуждопоклонниците, 

които се гърчеели, нарекъл неразумни и юроде ,а нас как 

щеше да ни определи- като какви според вас?”  

 

 

 

 

  

 

 

   



   Този подход е много ценен и  в часовете 

по български език, когато впечатляващата 

неграмотност , с която се срещаме 

ежедневно ,е регистрирана и осмяна от 

гимназистите  в техните презентации, 

но...самите ученически презентации 

изобилстват от всякакъв тип езикови  

грешки. В случая заглавието на урока е:” 

Знаем ли родния си език?” Смешна и 

тъжна реалност!/ Презентация/ 

 





Презентация  на  тема: Рефлексивен подход в обучението по  

                                           литература при изучаване романа на 

                                           Даниел Дефо „Робинзон Крузо” като 

                                           апология на самоинициативата и  

                                           оцеляването на човека, попаднал в 

                                           екстремна ситуация, и модел за 

                                           трансформиране на учебната задача 

                                           в практическа 

 

                                                 Автор: Милена Славчева 

  

 

Рефлексивният подход 



  Здравият разум и дългогодишният опит ясно показват, 
че по-голямата част от знанията по всеки учебен предмет се 
забравят от всички ученици, като той не се свързва с бъдещите 
им професионални задачи.И че единственият сериозен смисъл 
на тези знания е, те да станат основа за усвояването на 
познавателни действия и технологични умения у учениците (и 
умствени, и практически). 
 Това може да се осъществи само с рефлексивния 
подход в съвременното обучение във всички възрасти и по 
всички предмети.За сведение думата „рефлексия” има латински 
произход и означава размишление, самонаблюдение, анализ на 
собствените мисли и преживелици.Това значи да се 
„разгадават” и „разшифроват” познавателните схеми, чрез 
които те организират информацията, фактите и ги превръщат в 
знания.Когато тези схеми липсват, учителите трябва 
целенасочено да ги формират, защото в противен случай 
учениците просто заучават словесни формулировки, за които е 
наивно да се счита, че са знания, това е всеизвестно, но мнозина 
предпочитат да го игнорират.Резултатът от всичко това е, че 
след дълги години училищно обучение нашите ученици 
завършват с твърде ниска технологична култура: твърде малко 
умеят, а надеждата, че твърде много знаят, определено си е 
само една изкуствено поддържана илюзия.  



   
 
 
 
 
 
 
 
 Реших да приложа рефлексивния подход в обучението на учениците по 
литература в горен курс, когато разглеждат романа „Робинзон Крузо” на 
Даниел Дефо.Учебната програма предвижда в урок за нови знания да се 
разгледа романът като апология на самоинициативата и оцеляването на 
човека, попаднал в екстремна ситуация.Колкото и интересен да е романът, 
видях, че при традиционното водене на урока не всички ученици проявяват 
нужния интерес и не всички (по обективни причини) могат да проявят 
инициативност в часа.Това провокира у мен желанието  да проведа 
практическо занятие в часа за упражнение, озаглавено 
„Корабокрушението”.Направих описание на екстремната ситуация, в която 
учениците трябва да си представят, че са попаднали.За целта им прочетох 
инструкцията.Тя звучи по следния начин: 
 



                        К О Р А Б О К Р У Ш Е Н И Е Т О 
                  Инструкция за рангово подреждане 
 Представете си, че пътувате с яхта в южните части на 
Тихия океан.Вследствие на избухнал пожар по-голямата част от 
яхтата и товарът са унищожени.Яхтата постепенно 
потъва.Вашето местоположение е неясно, поради унищожаване 
на основните навигационни прибори, но Вие знаете, че се 
намирате на около хиляда мили югозападно от най-близката 
суша.За дългия преход ще са Ви нужни много неща, но Вие 
можете да вземете само най-необходимото. 
 Следва списък от 15 неповредени предмета от 
бордовото оборудване.Освен тях Вие разполагате със здрава 
надуваема лодка с весла.Личното имущество представлява 
пакет цигари, няколко кутии кибрит и 5 еднодоларови 
банкноти.Вашата задача се състои в подреждането на 
изброените предмети по важност, или с други думи казано, да 
поставите на първо място най-важния предмет, на второ – 
втория по важност предмет и така до най-маловажния, който 
ще поставите на 15-то място. 
 



ПРЕДМЕТИ Х У Z X-Z Y-Z 

Секстант               15 

Огледало за бръснене          1 

Туба с 20 л вода          3 

Мрежа против насекоми        14 

Един дневен хранителен порцион          4 

Карти на Тихия океан    13 

Спасителен пояс     9 

Туба с 10 л гориво     2 

Малък транзист. радиоприемник    12 

Препарат, отблъскващ акулите    10 

20 кв.м непрозрачен найлон     5 

Една бутилка с 80-градусов ром    11 

15 м найлоново въже     8 

Два шоколада     6 

Риболомни принадлежности     7 

 110 т. 

 



Учениците са разделени на 4 групи по местостоене (една група се състои от 5-6 
ученици).В колона Х на таблицата всеки ученик трябва индивидуално да подреди 
предметите по важност.В колона У след консултация , обсъждане в групата и 
постигане на консенсус трябва да се нанесе подредбата на предметите за всеки 
екип.Дава се и една контролна колона  Z .Тя е ключова.Общият брой на точките в 
контролната колона Z e 110.В последните две колони X – Z иY – Z се пресмятат 
резултатите както за отделния ученик, така и за всеки екип.Постигането над 50 т. 
може да се счита за успешен резултат. 

Интересът на учениците към предложената практическа задача беше неописуем 
, а резултатите, изненадващи дори за такива ученици, които при традиционния 
начин на обучение са сънливи и пасивни.Всеки екип си избира говорител, който да 
представи работата на своята група и да обоснове избраната подредба на 
предметите.Това създава самочувствие на всеки ученик и усещането за 
значимост.Получените резултати дават възможност да се открои лидерът във всеки 
екип (този, който е с най-голям брой точки), както и екипът, който ще се спаси, и 
този, който ще се удави (а според резултатите може и всички да се спасят). 

Разбрах, че това е успешен начин да се ангажира вниманието на всички – от 
първия до последния ученик -  в решаването на тази практическа задача, при това 
без усилие.Не закъсняха и репликите от страна на учениците: „Г-жо, много е 
интересно, искаме и други такива уроци”.Сега знам, че двата десети класа са 
подготвени да оцеляват в екстремна ситуация, и може би дълго няма да забравят 
романа на Дефо „Робинзон Крузо”, а това може само да ме радва и без наивитет да 
вярвам, че съм успяла да провокирам у тях успешното прилагане на знанията в 
практическо можене, носещо удовлетворение и за двете страни. 

      
 



• Традиционните подходи не са ефективни в съвременните условия и 
трябва да бъдат актуализирани и разнообразени в съответствие с 
интересите и потребностите на учениците. 

 
• Развлекателните и игрови елементи (5–8 клас) мотивират 

учениците за  творческа изява. 
 
• Активността на учениците се увеличава, когато им се даде 

възможност да подходят творчески и индивидуално към 
разглежданите проблеми. 

 
• Работата в екип поставя учениците в активна позиция и ги 

стимулира към личностна изява. 
 
• Предложените подходи подобряват комуникативните и езиковите 

компетенции на учениците и пораждат диалог, оживление, 
креативност в часовете. 

 


