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Abstract: The following ar  cle presents a type of lesson, based on the implementa  on of the interdiscipli-
nary approach of literature teaching in the sixth grade, using the short story of Oscar Wilde, “The Happy Prince”. 
It shows the possibility of applying the inter-subject connec  ons for gaining deep and sustainable knowledge 
and for teaching of moral values. The interdisciplinary approach is not only a new method of teaching. It is much 
more a condi  on for the growth and the development of the interac  ve learning. This approach allows the stu-
dents to visualize the text, it al so helps them to fi nd and comment on moral aspects within the rela  onship be-
tween fantasy and reality, it provides them with the opportunity to realize the messages of the text of Oscar Wil-
de - to create good and beauty and to open their hearts for the others. Only than one can become chosen by 
fate, to awake the real “happy prince” in his heart. 

Keywords: interdisciplinary approach, deep knowledge, ac  ve learning, visualiza  on of the text, teaching 
of moral values.

Интердисциплинарното обучение безспорно е съвременен педагогически подход. Отправна точка 
при разглеждане на проблема е неговото разбиране като процес на доближаване на познание от някол-
ко научни области в една познавателна дейност с ясна цел:

  очертаване на тяхното допирно поле за решаване на реален образователен казус, проект и ситуа-
ция;

  разкрива възможността за изследване на даден проблем от гледна точка на множество перспекти-
ви, стимулира активността;

  налице е резултат, приложение на наученото.
Интегрирането на знанията от различни учебни предмети „… се разглежда свързано с интерактивното 

обучение и е негово задължително условие – по тази логика се явява фундаментален механизъм за при-
добиване на знания и развитие на умения“ [1] . Той се интерпретира като фундаментален и спрямо начи-
ните за постигане на знанието и е условие за развитието на активното и интерактивно учене.

Чрез този подход се представя по достъпен начин философската противоречивост на реалния свят, 
изгражда се ценностна система, формират се умения за творческо мислене, за личностно самопознание. 
Уроците с интегрирано учебно съдържание са чудесна възможност за постигане на важните цели, стоя-
щи пред литературното обучение в шести клас. Те предлагат възможности за формиране както на поз-
навателни, така и на важни умения и ключови компетентности: умения за работа в екип; отговорност за 
собствените действия; повишаване на самостоятелността и самоувереността; умение за публична изява; 
повишаване мотивацията за учебна работа. При този тип уроци всеки ученик може да види своето място 
в урока, да изяви себе си, да се чувства значим и оценен. Подготовката им е свързана с натоварване, но 
учениците са мотивирани да покажат как прилагат наученото по няколко учебни предмета.

Литературното обучение в шести клас е специфично и от гледна точка на възрастовите особености на 
учениците, свързано с възприемането и осмислянето на художествените текстове. В ранната юношеска 
възраст учениците откриват за себе си нов свят от преживяно, подбуди и влечения. По-сложно става и от-
ношението към света, който ги заобикаля. Оценявайки литературните герои, шестокласниците се ръко-
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водят предимно от нравствени критерии: приемат доброто – отхвърлят злото; възхищават се от силния и 
смелия – презират глупавия, страхливия. Издигането на равнището на читателската култура изисква уси-
лия от страна на учителя да насочва естетическите им възприятия, логическата мисъл, т. е. да бъдат въз-
питавани да мислят литературно. Този процес е неосъществим в най-дълбокия смисъл на думата обуче-
ние, ако го няма вкусът към словото. Времето, в което живеем, поставя на изпитание много нравствени 
стойности. Несъмнено най-трудно се ориентират в този лабиринт подрастващите. Всъщност тези, на кои-
то бъдещето принадлежи, често са оставени на течението на живота – нерядко лишени от истински стой-
ностни житейски ориентири. Текстът на Оскар Уайлд е прекрасна възможност да бъде направена крачка 
към по-задълбоченото разбиране на света и човека, той разширява светогледа им, докосва сърцата им.

Изграждането на умения за тълкуване на художествени текстове е труден процес. Литературната при-
казка „Щастливия принц“ представя възможност да се откроят проявленията на състрадание, благород-
ство, щедрост и самопожертвование в името на другите. За целта реших да подходя към работата върху 
текста, използвайки интердисциплинарен подход и в сътрудничество с учебни предмети, които участват 
в изграждането на междупредметните връзки и междупредметната интеграция: английски език, инфор-
мационни технологии, изобразително изкуство, музика. 

Урокът е обобщителен и има следните цели и очаквани резултати за учениците:
  да откриват и коментират нравствените аспекти на отношението реално- фантазно;
  да развият уменията си за тълкуване на художествен текст;
  да откриват и осъзнават хуманистичните послания на текста;
  да разширят и задълбочат комуникативните си умения и знания по английски език до степен, оси-
гуряваща възможности за собствени комуникативни нужди;

  да обогатят речниковия си запас и да развият умения за предаване в писмен вид на собствените 
идеи за конструиране на изрази и словосъчетания.

Методи: беседа, работа в екип, рисуване на идея, ролева игра, работа с интерактивната дъска – уп-
ражнения, изпълнявани на английски език.

Учебно-технически средства: мултимедия, интерактивна дъска.      
Мотивиране на учебната дейност:

  Насочване на вниманието към темата в учебника, връзка с другите текстове от раздела „Чове-
кът и фантазията“;

  В съдържателен план дискусията търси отговор на основните въпроси, свързани с осмисляне-
то на художествения текст. 

  Работата с интерактивната дъска дава възможност на учениците да приложат знанията по ан-
глийски език за синоними и антоними и да открият лексикално съчетаеми думи в словосъчетания 
и изречения.

Изучаването на български и английски език в училище е подчинено на съвременната концепция за 
комуникативно eзиково обучение. Акцентът в обучението се пренася от „знания за езика“ към „знаене на 
езика“. Изграждането на една обща комуникативна компетентност е тясно свързана с процеса на овла-
дяване на знания и умения по български език. Ключово в програмите е понятието „комуникативна ком-
петентност“, което по отношение на обучението по български език се дефинира като компетентност, коя-
то „съответства на изискванията на обществото и на потребностите на личността“. Тази обща цел в учеб-
ните програми се конкретизира в социокултурна и езикова компетентност. Особено внимание в програ-
мите се обръща на необходимостта учениците да бъдат подготвени да общуват „с хора, „принадлежащи 
към други културни и езикови общности“, в „различни ситуации на реалния живот…“1 . Тясната междуп-
редметна връзка е свързана с изграждането на ключови компетентности – обогатяване на лексиката, раз-
виване на усет за правилен избор на езикови форми, подходящи за конкретен контекст. Така идеята да 
проведем час, в който разговорът за художествения текст да бъде двуезичен, беше реализирана в обоб-
щителния урок. 

Въвеждащите въпроси в началото на часа имат за цел открояване на основните послания на творба-
та. Следва поставяне на темата и представяне на екипите, изработили презентациите, изготвени по алго-
ритъма на Помагало по ЗИП БЕЛ за 6. клас на изд. „Анубис“ – “… избор на тема; съставяне на план; създа-
ване на кратък текст, подреден в няколко рубрики.“ [2]. Работата в екип се превръща в мощна стратегия 
за комбиниране на различни стилове, похвати и подходи при постигане на конкретно набелязаните це-
ли. А уменията за композиране на изказване са универсални и абсолютно необходими за бъдещата им 
реализация.
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Прилагането на знанията и уменията по ИКТ дават възможност на екипите да представят информация-
та ефектно и интригуващо. Учениците са насочени да търсят информация по поставените задачи в спе-
циализираните портали за литература и виртуалните библиотеки като LiterNet, Словото и в Националния 
образователен портал за техническата изработка на компютърни презентации. 

Представяне на първи екип – Авторът Оскар Уайлд. Екипът припомня биографичните сведения за 
Оскар Уайлд, представя други негови произведения, прави характеристика на стила му. Включени са под-
ходящи изображения на родното място, местата, в които е пребивавал, негови портрети, корици на из-
дания на творби на Оскар Уайлд изказвания на другите за твореца. Така предложената информация да-
ва възможност за по-добро осмисляне на присъствието на писателя в литературната и културна история 

Представяне на презентацията на втори екип – По-важни теми и мотиви в приказката. Учениците от-
крояват мотивът за виждането, който е свързан с важен съдържателен момент – противопоставянето 
между света на фантазията и на реалността; на истината и привидността. Така убедително се стига до из-
вода, че „виждане“ означава както да гледаш с очи, така и вътрешно зрение – да усетиш незримото, ду-
ховната красота на човека. Вълнуващо е представен мотивът за оловното сърце в аналогия с приказката 
на Андерсен „Храбрият оловен войник“. Мотивът за пътуването откроява отказа на лястовичето да пъту-
ва и да остане в града, където то дарява щастие на хората. А открояването на мотива за златото, което не 
храни, дава възможност за препратка към мъдростта, предадена чрез старогръцкия мит за цар Мидас.

Представяне на презентацията на трети екип – По-важни символи и ключови думи. Учениците пред-
ставят ключовата дума лястовица като символ на надеждата и пролетта, на думата статуя – на великоле-
пие и богатство, на скъпоценните камъни, златото, символизиращи богатството и славата, на очите, кои-
то освен с виждането се свързват и с познанието. Така логично се стига до извода, че любовта, състрада-
нието и милосърдието променят човека и той гледа на света по различен начин. Това е духовно зрение.

Задачите с интерактивната дъска стартират с изображения, които трябва да се подредят според хро-
нологията на приказката (като увод/преход към работата с дъската). Следва упражнение, в което са да-
дени няколко изречения, за които учениците трябва да посочат вярно или невярно е съответното твърде-
ние в тях. Следващата задача се състои в това да свържат антонимните двойки. При следващото упраж-
нение учениците имат дадени ключови думи, които да разпределят в подходящото изречение. Работата с 
интерактивната дъска дава възможност на шестокласниците да градят стилово уместен изказ, да покажат 
умение за лексикална съчетаемост на думите. В последното упражнение имат няколко по-сложни думи, 
които трябва да свържат със съответното им значение (доста подробно извадено от тълковния речник). 

Ролевата игра с четенето на откъси от художествения текст на английски език също е част от задачите 
в урока. Тук трябва да разпознаят моментите от сюжетното развитие, героите и да откроят с ключови ду-
ми същностните им качества. В края на часа учениците получават работната карта за домашна работа. В 
нея има две задачи, свързани с английския език и две по литература.

Дискусията е „най-често срещаната стратегия за насърчаване на активното учене. Тя обхваща всич-
ки нива на таксономията – дългосрочно запазване на информацията, прилагане на информация в ин-
тегрирани научни области, мотивиране към развиващо обучение“ [3]. Успешната социализация е пря-
ко свързана с правилното и уместно използване на речта. В този смисъл предложените музикални фраг-
менти като илюстрация на емоцията, която носи определена част от текста на Оскар Уайлд, дава възмож-
ност на учениците да обосновават избора си и да обсъждат кой от тях е успял да направи най-подходя-
щия. Eкипът, направил избор на музикалния фон, подходящ за финала на текста, има две предложения. 
Двама ученици мотивират решението си да бъде Шопен. За композитора, когото те познават от часовете 
по музика, изтъкват, че творбите му са образец на най-поетичния и новаторски романтизъм в музиката. 
Те илюстрират избора си с Nokturno op.9 №2- Andante. Други двама представят като най-подходящо из-
пълнението на Фабрицио Патерлини - La polwere e l’incanto. Учениците аргументирано представят свои-
те музикални предпочитания. Коментират ролята на ритъма, на минорната тоналност за въздействието 
на творбите. Така бе реализирана една от основните цели на обучението по музика – стимулиране на из-
явата на личен вкус, интереси и потребност за общуване с музикалното изкуство [4]. Коментарът на му-
зикалните фрагменти, избрани от учениците като илюстрация на текста, бе последван и от този на рисун-
ките, направени от тях (Фигура 1). Ако учениците не могат да си представят текста и не умеят да включат 
въображението си, те не получават удоволствие от четенето. Затова арт задачите се явяват възможност 
да бъдат представени отделни герои и епизоди през техния поглед. Освен това прилагат и наученото по 
изобразително изкуство за създаване на илюстрации, за композиция на изобразеното. Несъмнено по то-
зи начин осмислят по-задълбочено текста и ролята на автора в създавания от него образен свят. Така въз-
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приемането на действителността се визуализира, прилага се наученото за цветовите хармонии, за при-
лагането на общите принципи на композиционното изграждане. По този начин естествено се реализира 
междупредметната връзка при усвояването на понятия, общи за художествената литература и изобрази-
телното изкуство – тема, композиция, реалност и фантазия. Осъществяват се ДОИ по изобразително из-
куство чрез реализиране на творческия си замисъл учениците да се ориентират в проблемите на социал-
но-културната среда. 

Фигура 1. Илюстрация на финала на художествения текст

Обобщаващо заключение поставя акцент върху извода, открояващ вярването на писателя, че изку-
ството е най-съвършеното изражение на красотата. То има силата да преобразява света на човека. Благо-
дарение на него хората се издигат духовно и могат да постигнат мечтаната хармония в душата си.

Урокът доказа предимствата на подхода. А те са несъмнени: 
  повишава се активността на учениците;
  чувстват се отговорни за резултатите;
  в търсенето на решения се развива творческият им потенциал;
  учениците с различни стилове на учене работят по-пълноценно;
  развива се самоувереността им;
  повишава нивото на критичност в мисленето;
  намалява се умората;
  увеличава се компетентността им, осмислят се житейски ценности;
  умението да представят собствен продукт подобрява жизнените им умения;
Прозвището Щастливия принц в началото на изучаването на приказката носеше едни послания за 

учениците, а в края на творбата – друго. Променящата се гледна точка на принца за човешкото щастие за-
почва от мига, в който „заживява“ като статуя и преживява лично човешкото страдание. Прилагайки ин-
тегративния подход в обобщителния урок, шестокласниците съпреживяха приказката като доказателство 
за силата на художествената словесност като свят на доброто и съвършеното. Така естествено се стигна 
до обобщението, че ако всеки от нас е осмислил посланието на приказката – да прави добро, да твори 
красота, да отвори сърцето си за другите, ще се превърне в избраник на съдбата, в един щастлив принц 
по душа. 
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