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Abstract: This shared prac  ce, approbated as an ac  vity from a mul  na  onal project shall provoke the ones 
engaged in the arts educa  on and enrich the pedagogical prac  ce.

Why is the problem of using mul  sensory s  muli in the art classes interes  ng from a pedagogical perspec-
 ve? How could this approach be used as a pedagogical fundament and a source of interdisciplinary ac  vi  es 

connected to art classes? Must the percep  on as a totality of sensa  ons, emo  ons and no  ons be assumed as 
an image of space, scenery, result from cultural and historical accumula  ons; ac  ons and changes made from 
the man; the possibili  es for future experiences? 

The work consists of two parts. In the fi rst we included common topics, connected to the mul  sensory per-
cep  on of the students, the relevance of the o bject-image and s  mulus-image topics with the currently imple-
mented curriculum.We present techniques for observa  ons, s  mula  ons of the no  ons and studying of the ob-
jects. The second part contains a methodological scheme of a performance art class, realized as a mul  na  onal 
group of students part-taking in the project “Posi  ve and ac  ve” from the Erasmus + program. The task of the 
students considered from the perspec  ve of their feelings, emo  ons and sensa  ons, creates the opportunity 
for building a bridge between history, culture and the arts of diff erent countries. Through the infl uence of s  m-
uli for the senses the par  cipa  ng students in the project track and re-experience the places they visited. The 
obtained in  me of cultural touring informa  on is reasserted in the form of knowledge and emo  on, projected 
in the product fi nale: a collage – pictures, map, sketches, rawings, texts.

Keywords: mul  sensory s  muli, percep  on, art educa  on, method, emo  on, sensa  on

Статията представя добра педагогическа практика на авторите. Съдържанието е обособено в две час-
ти. В първата са включени въпроси, свързани с теоретичната обосновка и мултисензорното възприемане 
от учениците, мястото на взаимовръзките обект-образ, стимул-образ и образ-знак с учебната програма1 
по изобразително изкуство. Втората част съдържа методическа разработка на занятие и пърформанс, ре-
ализирано като групова работа с ученици от различни държави-участници в проект „Позитивни и актив-
ни“ по програма Еразъм+. Този проект се реализира в ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново. Предложени 
са техники за наблюдение, възприятие, стимулиране на представите и изучаване на обектите.

Познавателните процеси и изобразителното изкуство.
Всички учим като получаваме информация чрез сетивата си зрение, слух, вкус, обоняние и докосва-

не. Колкото повече сетива включим в процеса на учене, толкова повече се увеличава възможността да 
запомним и усвоим това, което учим. Първите информационни сигнали получаваме чрез възприятието. 
Възприятието е познавателен процес, отразяващ външния свят при непосредствено въздействие. Отра-
зява предметите и явленията в цяло. Чрез него получаваме информация за цялостната структура (обем, 
цвят, форма) на предметите и явленията, сравняваме възприеманото с по-рано възприетото, позовавай-
ки се на предишния си опит. Възприятията на базата на анализаторите могат да бъдат свързани с възпри-
емането на предмети или художествените произведения.

По-голяма част от информацията, която получава мозъкът, постъпва чрез зрителния анализатор. Въ-
преки че възприятията представляват непосредствено отражение на обективния свят, те не са механичен 
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сбор, а интеграция от усещания. Естетическата определеност на възприятията оказва влияние върху фор-
мирането на възприемчивостта и е резултат от въздействието на културните натрупвания на обществото 
и на естетическия опит на човечеството. 

Чрез насочване на вниманието може да се постигне повишаване на усещанията, тъй като особено 
значение придобиват паралелните дразнители. Общата перцептивна откритост благоприятства достъпа 
на паралелни възприятия. Те са подобни на всички останали, но те просто не се актуализират в момента, 
а преминават в сферата на подсъзнанието. Сложният процес на наблюдението външната и вътрешна въз-
приемчивост взаимно се поддържат и усилват, изграждайки авторска позиция.

По-продуктивното възприемане и усвояване на външните въздействия се обяснява с механизма на 
вниманието което привлича и сумира страничните възбуди или стимули. В този смисъл за повишаване на 
художественото възприятие допринася наред със зрението и слухът. Той има важно значение, доставяй-
ки непрекъснато спомагателна, съпътстваща информация, която благодарение на разпределеното вни-
мание се включва в общия поток на възприятната дейност.

Освен зрителните възприятия, в творческия арсенал на художника постъпват и тези от останалите се-
тива. Взаимодействието между сетивата се извършва още на нивото на усещанията. Някои теоретици на 
детското творчество отбелязват, че слуховите усещания повишават зрителната усетливост към цветовете 
и обектите [1,2]. Определена звукова среда може да има стимулиращо или възпрепятстващо въздейст-
вие. Възбуждането на един активен орган поражда усещания и в другите сетива. Зрителните усещания, 
възбудени чрез слуха, вкуса, обонянието, осезанието стават по-активни. 

Мултисензорното възприятие носи по-пълна информация в процеса на наблюдение за обектите и за-
обикалящата среда като провокира емоционална оценка и естетическо отношение. Макар че при наблю-
дението се имат предвид главно зрителните възприятия, в разнообразните творчески дейности участват 
и слуховите, тактилните и други усещания.

Възприятието непременно присъства във всички творчески дейности. То се изразява в онзи важен мо-
мент, в който се набират впечатления от действителността. Художникът се основава на разнообразните си 
възприятия, предимно в сферата на зрителните усещания без обаче слуховите да се изключат.

В обекта за изобразяване качествата: форма, големина, пропорционални съотношения, осветеност, 
цвят и положение на предметите в пространството се възприемат в последователност. Изобразяване-
то на пространството изисква съзнателно, целенасочено наблюдение на предмета, за да се отдели обра-
зът, необходим за изображението [3]. Системното обогатяване на зрителните възприятия е свързано със 
способността да се наблюдава, да се отделят съществените от несъществените качества, да се откриват 
характерните особености на предметите и закономерни им взаимовръзки. Това е сложен познавателен 
процес. В него участват зрителните усещания, възприятията, мисловната дейност и изобразителното ре-
ализиране.

Възприятието на децата е фрагментарно – улавя само отделни страни и свойства на обектите, но то 
е и продукт предимно на емоционална реакция. Имайки предвид, че емоционалното впечатление е по-
трайно от предметното, педагогическия акт целенасочено може да предвиди методи за включване на 
всички сетива в процеса на възприемане. Това означава подхранване, стимулиране на детската емоцио-
налност, която е основа за творческо осъществяване. 

Мултисензорното възприятие и учене използва визуалните, слуховите, кинетичните и тактилните ка-
нали, за да подпомогне формирането на представите, развиването на паметта и процеса на познание. В 
основата стои обектът като основа за опознаването на заобикалящата действителност.

Обектът като образ, стимул, символ и знак
Изобразителното изкуство е част от съществуващата у нас разделно-предметна учебна система. Ней-

ното образователно и възпитателно въздействие започва от ранна училищна възраст, като се акцентира 
на емоционално-естетическо отношение на детската личност към обектите и явленията от заобикаляща-
та действителност. Спецификата на обучението се изразява в използване на творческия потенциал на ли-
чността чрез изобразителна дейност. 

Основните цели и задачи на учебната програма се отнасят до: 
  Творческото активизиране на учениците чрез изобразителна дейност;
  Повишаване на зрително-възприемателната способност и на зрителните представи, свързани с раз-
нообразни начини за изграждане на реални и фантазии образи със съответни материали и техники;

  Натрупване на знания и опит в областта на изобразителното изкуство и средствата за масова кому-
никация.
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Обект и образ са основен дидактически проблем в обучението. Обектът се използва за създаване на 
реални и фантазни образи по наблюдение, памет, впечатление и въображение. В изобразителната дей-
ност се интерпретира образа и се формира обобщена представа за най-важните визуални особености ка-
то форма, цвят, общи пропорции. Изграждат се зрителни образи по асоциация на зрителни и слухови сти-
мули. Като очаквани резултати по отделни проблеми се използват за източници реални и фантазни об-
рази: околната среда, разнообразни нагледни материали, устно и писмено слово, музикални произведе-
ния, асоциации. В изобразителната дейност се създават различни по съдържание и вид фигуративни и 
нефигуративни изображения, орнаменти, илюстрации, знаци и символи.

При реализацията на учебните програми по изобразително изкуство могат да се включват и съпът-
стващи упражнения, които са насочени към: усвояване на изобразителни материали и техники; за акти-
визиране на визуалното мислене; за визуална информация и комуникация и др. Те са обвързани с про-
блематиката на дидактическата задача. Учебното съдържание обхваща съотношения или взаимовръзки: 
обект - образ, стимул - образ и образ - знак.

В по-голямата си част изобразителната дейност в училище е ориентирана към отношението обект - 
образ, което обхваща основните перцептивни практически процеси, свързани с рисуване по натура. На-
турата е необходимата предпоставка, чрез която самостоятелно да се изрази емоция и творческа енер-
гия. Взаимовръзките натура - образ се разглеждат поради факта че всеки подражателен на обекта образ 
може да се изобрази както чрез непосредствено наблюдение, така и по памет или представа. Изобрази-
телните задачи, свързани с отношението обект - образ, изтъкват естетическите отношения на субектите. 

Основа на взаимовръзката стимул - образ2 е необходимостта от единство на сетивата при изобрази-
телната дейност, в което се включва по своеобразен начин наличният запас от познания, и чрез участи-
ето на асоциациите, аналогиите и контраста се „извикват“ в съзнанието визуални реални или абстракт-
ни съчетания. Индивидуалните усещания предполагат съответни емоционални реакции, които водят до 
експресивна изобразителна дейност. Образите, създавани по този начин, излизат извън структурите на 
обектите или ги променят значително, понякога дори до пълното им деструктуриране или елиминиране. 
Използването на обекти като „стимул“ за създаване на други, реални или фантазии образи съдейства за 
развитието на въображението и вариативно мислене. Приложението на взаимовръзката стимул-образ се 
осъществява с цел създаване на:

  Варианти и импровизации от изходни пластични елементи по асоциация, аналогия или контраст. 
  Образ чрез заместване, разместване или разпадане на частите и структурата на обекта- стимул. 
  Метаморфози на образи-плавно, последователно или скокообразно преминаване от един образ в 
друг, от реално-подобно към фантазно. 

  Взаимовръзка между стимул – реакция - образ (експресия) чрез създаване на реални или фанта-
зии изображения. 

Примерни съпътстващи упражнения при реализиране на взаимовръзката стимул-образ за развитие 
на визуалното мислене: изобразяване на движение чрез форми, възстановяване на образ по дадена част, 
използване възможности на цветовете за изобразяване на настроения, обследване на обекти с помощта 
на сетивата–зрение, слух, обоняние, асоциации по музикални стимули, асоциации от сензорни стимули, 
създаване на композиции при смяна на мястото и функциите на обекти или при промяна на визуални бе-
лези, използване на експресивни изобразителни средства.

Включването на взаимовръзката образ - знак съдейства учениците да се адаптират по-добре към раз-
нообразните средства за визуална информация в заобикалящата социална среда. Във века на електрон-
ните медии децата са очаровани от образите в илюстрациите и екрана. Изобразителните изкуства са об-
вързани със създаването на знакови системи за човешко общуване, заели важно място в ежедневието 
ни. Дисциплината Изобразително изкуство запознава учениците с многообразието, приложението и съз-
даването на визуалните системи. В учебната програма взаимовръзката образ - знак обхваща отделни ак-
центи:

  Слово-образ – изграждане на представи за връзките между слово и изобразителни знаци. Ориен-
тиране в знаковите системи от заобикалящата среда. Писмени знаци. 

  Видове знаци – въведение в знаковото многообразие от иконични и символни знаци. Разчитане на 
знакови системи – общо познаване и анализ на по-съществени белези. 

  Приложение на знаците, изграждане на познания за приложението на знаковите системи в наука-
та, изкуството и околната среда. Разчитане на изобразителни кодове. 

Изграждане на обща представа за изобразителните знаци като система; връзка на една с други знако-
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ви системи; начални умения за кодиране и декодиране с изобразителни и други знакови средства. Пре-
минаване от една знакова система в друга или едновременно използване на различни знакови системи 
за предаване на едно и също съобщение. 

  Пейзажът като образ, знак и символ. Мултисензорен подход и аспекти. 
Да четеш „пейзажа“ означава смисъла на знаците да стане ясен. За да бъде разбран знакът, тряб-

ва да се владее техниката за неговото декодиране. На пейзажа в педагогическа практика може да гледа-
ме като на език, начин на изразяване с цел интердисциплинарен прочит на обекта3. Архитектурният пей-
заж ни препраща към нашите собствени гледни точки като мироглед и система от знания. Напомня ни за 
нашата пространствено-времева ориентираност. Пейзажът е наслагване на образи, които можеш да ви-
диш, да помиришеш, да чуеш, да пипнеш. Тези образи подхранват нашата мисъл. Получените по различ-
ни пътища впечатления осведомяват изучаващия обектите, за степента, до която е достигнал в умение-
то да наблюдава.

Пейзажът е портрет на времето, той едновременно е и резултат на взаимодействието човек/при-
рода. Архитектурния пейзаж съдържа в себе си много натрупвания във времето, следи от миналото, вър-
ху което се създава новото. Защо е интересен пейзажът от педагогическа гледна точка? Поради факта, че 
е комплексен и многопосочен в своите аспекти и имайки предвид това разнообразие ние можем да го 
използваме като основа на педагогическия акт. Пейзажът е най-богатият от знаците. Да „прочетеш“ пей-
зажа не означава единствено да изучиш неговите аспекти или части, а да видиш как той функционира ка-
то система, да „видиш“ себе си или коя да е личност като част от тази система. 

Подходи за използване на пластични изкуства при работа с пейзажа:
  Използване на цветовете като средство за изясняване на пейзажа.
  Осмисляне на цветовете като знаци за определена обстановка. 
  Възприемане и анализиране на светлинните ефекти от естествени и изкуствени източници.
  Идентифициране символите и кодовете на формите и обемите в пейзажа.
Всеки пейзаж е звук или липса на такъв. В обкръжаващата среда се налагат шумове и звуци, които ста-

ват видими само ако внимателно ги тьрсим. Включвайки звуците използваме възможността за мултисен-
зорно „прочитане“ на пейзажа и неговите съставни елементи. 

Можем да опитаме да класифицираме и да идентифицираме звуците:
  С естествен произход - вятъра през различните сезони, валежите – дъжд и сняг, звуците на расти-
телността, звука на водата върху камъка и др.;

  Със животински произход - диви или домашни животни;
  С технически произход – от строежи, превозни средства, машини и др.;
  С човешки произход - гласове, музикални изпълнения.
При мултисензорното възприятие на пейзажа като допълнителна задача може да се определи рить-

ма, честотата, интензитета на звуците; да се изчисли разстоянието до източника на звука, да се изготви 
карта на шумовете. Полезно би било да се проучи информацията, която носят звуците за този пейзаж, как 
те допълват информацията, получена от зрителните възприятия. Звуците от пейзажа ни се налагат и не-
усетно ни правят чувствителни, карат ни да реагираме емоционално. Те са знаци, които трябва да бъдат 
декодирани. Можем да помислим какви промени са настьпили в звуковата картина на конкретния пей-
заж през различни исторически епохи или в различни моменти на денонощието. Звуците в определена 
среда са характеристика за културната й определеност.

В пейзажа можем да коментираме ритьма, обектите, обемите и техните съотношения, линиите, про-
порциите, миризмите, звуците, формите, цветовете и т.н. Можем да отбележим повторяемостта на тези 
елементи, да ги запишем ако са звуци върху нотни листи, да ги изпълним с различни музикални инстру-
менти и по този начин да създадем специфични музикални парчета, вдъхновени от пейзажа. Всички усе-
щания се мобилизират при прочита на пейзажа.

Описанието на пейзажа е възможно да бъде организирано в последователни стъпки. Учениците тряб-
ва да получат точни указания, дали да сложат акцента върху анализ на забележителностите или да обър-
нат внимание на константите и структурите, да предадат чувствата които ги вълнуват. Всички изразни 
средства и всички техники могат да бъдат използвани. Чрез рисунки, скици, картини, снимки, диапози-
тиви, видео-филми, макети, релефни планове, афиши, експозиции може да се направи подбор, който да 
представи най-добре съотношението между възприетото и създаденото. Данните от наблюдението, пър-
воначално трансформирани от чувство, а впоследствие от конструктивното умозрение се опредметяват в 
образ, продиктуван от стимули. 
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Прочитът на пейзажа чрез повече от едно сетиво се превръща в динамичен инструмент на мултисен-
зорния подход при който се срещат въображението и педагогическия акт. Мултисензорното обучение да-
ва възможност да се приложат формиращи механизми за реализиране на мултисензорното познание за 
живота и включването им в създаване и прилагане на стратегии за решаване на различни житейски си-
туации. То дава реалистичен механизъм за интелектуално развитие и за цялостно хармонизиране на ли-
чността.

Практическа изобразителна дейност. 
Групова работа – създаване на карта колаж след туристическа обиколка на Търново на тема „Как ви-

дях със сърцето си Велико Търново“.
Задачата за учениците, погледната през призмата на чувствата, емоциите и усещанията, дава въз-

можност да се създаде мост между историята, културата и изкуството на различните държави. Чрез въз-
действието на стимули за сетивата се проследяват и преживяват наново посетените места от учениците в 
проекта. Получената по време на културен туризъм информация се затвърждава под формата на знания 
и емоции, проектирани в крайния продукт: колаж – снимки, карта, скици, рисунки, емотикони, текстове. 

Идеята за този колаж възниква при търсене на нестандартни начини да бъде осмислена една турис-
тическа обиколка на група от ученици и учители, участници в международен проект, по програма Ера-
зъм+. Групата, включена в проекта, е от четири страни партньори – Полша, Италия, Румъния и България. 
Участниците са на възраст от 13 до 18 години. 

„Как видях със сърцето си Велико Търново“ е заглавието на груповата работа и пърформанс, която 
се осъществи след туристическата разходка из града. Замисълът е в рамките на 2 часа, да се създаде ко-
лаж върху графична карта на Велико Търново, като въображението и паметта бъдат стимулирани от зву-
ков фон, предварително записан по време на разходката. Защо изобразителната задача е свързана с пей-
заж от Велико Търново?

Градът е разположен на хълмовете Царевец, Трапезица и Света Гора, надвиснали над Янтра и живо-
писните й меандри. Той е административен, културен, образователен и духовен център. Наличието на 
природни и исторически забележителности и развитието на народните художествени занаяти са пред-
поставки за развитието на туризма. Това е един от най-красивите места в България. През многовековното 
съществуване са създадени и съхранени неповторими паметници на културата, свързани с историята на 
българския народ. Запазените останки от крепостите, дворците и църквите са свидетели на разцвета на 
българската култура през XII -XIVв. Градът грабва посетителя с изключителното си местоположение - ся-
каш е изсипан върху стръмните хълмове край причудливите завои на реката. Впечатлява и въздейства с 
оригиналната си, неповторима, специфична възрожденска архитектура. За поети, учени и пътешествени-
ци това е място, в което щедростта на природата не е пестила форми и багри. 

Богатството на обекти е широка палитра от стимули за творчество. 
Цел на груповата работа: Поглед през чувствата, емоциите и усещанията. Чрез звукова стимулация, 

визуализация, вербална комуникация, да бъдат осмислени, пресъздадени и запомнени историческите 
забележителности на Велико Търново и особено чувствата и емоциите, които съпътстват цялото прежи-
вяване.

Задача за учениците: Чрез мултисензорни стимули, възприятия и памет, да се пресъздадат в образи 
знанията и впечатления на участниците от туристическата разходка по забележителностите на град Вели-
ко Търново. 

Всяка група от международните участници представя по една личност, емблематична за своята стра-
на, която би била достойна да бъде поставена в музея на восъчните фигури, наред с българските истори-
чески личности. 

Задачата дава възможност да се създаде мост между историята, културата, изкуството на различните 
държави - партньори в този проект. Чрез въздействието на стимули за сетивата да се проследят правилно 
местата, които са посетени от учениците. Така получената по време на туристическата обиколка инфор-
мация се затвърждава под формата на знания и емоции. Крайният продукт е колаж – снимки, карта, ски-
ци, рисунки, текстове.

Очакваните резултати са: продукт – колаж, изобразяващ своеобразна карта, изработена от участни-
ците в груповата работа. Повторно преживяване и затвърждаване на впечатленията по време на обикол-
ката.
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Организация: Учениците са разделени на 10 групи по трима човека, като във всяка група има предста-
вители от различните страни. Чрез колективно обсъждане да изведат решение как да подредят и компо-
зират предоставените им материали. 

Материали, използвани за създаването на колажа:
  Звукови файлове, записани по време на туристическата обиколка.
  Снимки от посетените обекти.
  Графична карта с маршрута на туристическата обиколка във формат А3.
  Материали за рисуване и апликация. 
  Указания за съставяне на отборите.
Алгоритъм на груповата работа с учениците: 
А. Звук-стимул-образ. 
Изслушване на записаните предварително звуковите файлове. Звуковият файл се явява стимул на се-

тивата за спомени, представи, фантазии, които са възникнали в участниците по време на разходката. Фик-
сираните звуци отразяват спомените и помагат да се визуализират обектите, на които са били. Предста-
вите оживяват.

Задачи за учениците: Внимателно се изслушват звуковите файлове. Поставя се задача да се припом-
нят и визуализират картини, както и усещанията, предизвикани от нахлули чувства, спомени и емоции по 
време на туристическата обиколка.

Въпроси за учениците: Кои места от посетените ви напомнят звуците?
Очакван резултат: учениците чрез обсъждане да споделят в групата впечатления и представи, поро-

дени от обиколката и съживени от звуковия файл.
Б. Обект - стимул - образ. 
По звуковите файлове, които стимулират паметта учениците да разпознаят местата, които са на сним-

ките. За всяка група са подготвени снимки от обектите, които са посетени, материали за рисуване и гра-
фична карта на Велико Търново. 

Задача за учениците: Снимките трябва да намерят съответното мястото на графичната карта, където 
се намира даденият обект във времето, докато звучат записаните звуци от местата в града. 

Въпроси за учениците: Кои от посетените обекти се разпознават на снимките? Какви чувства вълнуват 
учениците? Какво си представят? 

Очакван резултат: Разпознаване обектите от снимките. Разпределение на снимките върху картата. 
Аранжиране на композицията.

След поставяне снимките на местата им, следва тяхното подреждане и залепяне. Дорисуват се хора, 
обекти, предмети или нещо друго, което е направило впечатление и е запомнено от това място. Да се 
нарисуват емотикони с чувствата, които са вълнували участниците по време на разходката. Оформят се 
обектите и се оцветяват. Може да се добавят изображения по избор. Създава се карта, като една богата 
картина на индивидуални наблюдения.

Цялостно аранжиране на картата с добавяне надписи и текст.
Работа в мултимедийния център „Царевград Търнов“, известен като музей на восъчните фигури. Тук 

бе предложена специфична задача, свързана с историята на всяка страна участник в проекта.
Коя историческа личност или събитие от собствената ви история бихте поставили в този музей? Лич-

ност, която е допринесла за духовността и величието на техните народи. Представянето включва театра-
лен етюд, съдържащ най-разпознаваемите характеристики на тази личност.

Всяка група представя своята работа (Фиг. 1, 2). 

С направените карти е подредена изложба във фоайето на училището.
Много малко автори обръщат внимание на мултисензорното възприятие. Направеното обсъждане на 

резултатите от изобразителната задача с участниците показа, че мултисензорният подход може да бъде 
използван както само в учебен час, така и за реализирането на проект за извънкласна работа с ученици-
те. Подобен прочит може да предшества всяко начало на изучаването на околната среда, но би могъл да 
свързва подходите на различни учебни проблеми. Подходящ е при педагогически акт както при работа с 
конкретното и реалното, така и при работа с абстрактното и хипотетичното [4].
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Фигура 1. Моменти от проектната работа

Фигура 2. Резултати от работа
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