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Abstract: In the current work the problem of pedagogical communication in Music’s class, its essence, spe-
cific peculiarities, problems and main psychological requirement is being looked through. In this work approbat-
ed by the author guidelines for effective pedagogical interaction in Music’s class, creating a favorable socio-psy-
chological climate and optimizing the relationship between the teacher and the pupils are being offered.

Keywords: pedagogical communication, music education, psychological requirements

общуването е сложно социално явление. неговото съдържание се определя от способността на хора-
та да взаимодействат помежду си, взаимно да си влияят и да влизат във взаимоотношения. Като сложен 
човешки феномен, общуването е необходимо и незаменимо условие за съществуването на обществото. 
общуването в учебно-възпитателния процес или педагогическото общуване играе важна роля в педаго-
гическия процес, тъй като е основно средство за реализиране задачите на обучението и възпитанието, из-
пълнявайки както дидактически, така и възпитателни функции.

Понятието „педагогическо общуване“ се разглежда многоаспектно, но в синтезиран вид означава 
съзнателно проектирана и осъществявана дейност, активно взаимодействие, многостранен процес. Ка-
то специфичен вид социално общуване, педагогическото общуване е основен механизъм за организира-
не и осъществяване на учебно-възпитателния процес в училище. най-общо педагогическото общуване се 
определя като „професионално общуване, което е предпоставка за създаване на благоприятен социално-
психологичен климат и за оптимизиране на взаимоотношенията между педагога и учещите се“ [1] . Голя-
ма роля за духовното обогатяване на личността играе музикалното изкуство, изразяващо емоционално-
то отношение към околния свят. Музиката е изкуство, което протича във времето, тя „въвежда ученици-
те в един свят на вълнение и радост, открива им път към естетическото възприемане на нещата и явлени-
ята, към всичко прекрасно в живота“ [2]. часът по музика е час по изкуство, даващ не само знания, но и 
естетически и емоционални преживявания. Заниманията с музика благоприятстват интелектуалното раз-
витие, както и развитието на всички психични процеси на личността (възприятие, памет, мислене и др.), 
обогатяват емоционалната култура и подпомагат изявата на хуманната ѝ същност.

Педагогическото общуване в часа по музика е строго специфично, защото:
 y учител и ученици съпреживяват заедно музикалния материал;
 y наблюдават и анализират определени особености, страни, съществени принципи и характеристики 

на музикалното изкуство (или на музикалното произведение в частност);
 y наблюдават музикалните явления и коментират звучащите образи;
 y знанията в урока по музика се затвърждават с всеки час, непрекъснато се обогатяват, допълват и 

разширяват;
 y в час по музика учител и ученици пеят, свирят и слушат музика заедно и взаимно достигат до разя-

сняване значението на конкретното музикално произведение;
 y учителят по музика не „преподава“ и не „оценява“  по традиционния начин - оценяването е най-ве-

че обобщено и включва степента на достигнатите конкретни компетентности по отношение на из-
пълнение, възприемане и съчиняване на музика;

 y важен момент на педагогическото общуване в часовете по музика е отсъствието на авторитарна на-
меса от страна на учителя;
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 y като субект на музикалното си развитие, ученикът има право при взаимодействията си с учителя 
да върви по свой собствен индивидуален път, съобразно своите интереси, предпочитания и вкус.

Педагогическото общуване е най-проблемно в час по музика спрямо останалите учебни предмети, 
поради няколко причини: 

1 . учителят по музика е посредник между изкуството и учениците и неговото умение да „превеж-
да“ музиката е от изключително важно значение. Това означава, че той трябва да е много добър 
музикант и същевременно личност, която умее да увлече учениците към това, което „преподава“. 
увлечеността в час по музика е различна от тази  в другите часове, защото тя трябва да е по от-
ношение на всички ученици и за време, обхващащо не само учебния час, а духовността на деца-
та изобщо. Като се има предвид колко са различни по характер и критерии учениците, тази зада-
ча допълнително се усложнява. 

2. В методическите разработки най-често обстойно се анализира начина на работа в клас за постига-
не на високо ниво на педагогическо общуване, като обаче няма конкретни и същевременно в ня-
колко варианта разработки, които да обхванат разнообразните, понякога непредвидими учебни 
ситуации, В практиката стремящият се към добро педагогическо общуване учител по музика най-
често преминава през проба – грешка – успех. 

3 . За осъществяване на добро педагогическо общуване в часа по музика от съществено значение е 
техническото обезпечаване на процеса. То включва подходяща обстановка, стая, кабинет с при-
ветливо оформление, музикални инструменти, аудио и видео техника, мултимедия, нагледни ма-
териали и др. Всички тези елементи или част от тях най-често липсват.    

4. И накрая, но не последно по значение за осъществяване напедагогическото общуване, е личност-
та на  учителя, който най-добре е да бъде позитивен, с чувство за хумор, жизнерадостен, незави-
симо от биологичните му години, доволен от живота, добронамерен към околните и радващ се 
на деня. Това условие не винаги може да се покрие, поради причини, свързани със статуса на учи-
теля днес и състоянието на икономиката.        

В методиката се препоръчват направления за развитие на педагогическото общуване по музика, кои-
то в практиката, поради специфичността на музикалното общуване, имат многозначно решение. направ-
ленията за развитие на педагогическото общуване по музика могат да се систематизират в следните по-
соки, без да са, или да могат да бъдат подредени по важност:  

 y Колкото се може по-добро познаване на индивидуалните психически, емоционални и музикални 
качества на всеки ученик и оттам – на целия клас, който е съчетание от различни по своята индиви-
дуалност личности.

осъществяването на тази насока е сложен и продължителен процес, изискващ много внимание и до-
пълнително (извънурочно) време, защото опознаването на личността на ученика е невъзможно да ста-
не в рамките на часа. общуването извън урока може да се формулира като „разширено“ общуване. на-
пример: 

 y в експерименталната практика постоянно се търсеха ситуации за осъществяване на нефор-
мални контакти. По желание на учениците междучасията (а също преди и след учебните занима-
ния) се превърнаха в минути на забава, разговори за музиката, танци и смях.В тези контакти уче-
ниците споделяха каква музика обичат, каква слушат техните приятели, оценяваха качествата и из-
пълнението на музиката, както и поставяха вълнуващи ги въпроси. („Госпожо, можете ли да изсви-
рите на пианото тази мелодия?“ „Госпожо, а Вие каква музика слушате?“ „Може ли да чуем люби-
мата Ви песен?“ „Харесвате ли песента „Шушана“, „Ще ме научите ли да свиря тази песен?“  и др.)

 y включване в различни формации (художествено-творчески състави), стимулиране на техни 
изяви по повод училищни празници. Много от учениците с голямо вълнение и огромно желание 
пожелаха да пеят и танцуват пред своите съученици и решихме да организираме коледен концерт 
в Актовата зала на училището. След учебните занимания желаещите оставаха в кабинета по музи-
ка и пееха свои любими песни на караоке вариант. В изборът на най-подходяща за отделния ученик 
песен мнение изказваха и останалите ученици. освен индивидуални вокални изпълнения, се оф-
ормиха дуети и триа, а тези, с недостатъчно изявени солистични възможности ученици, сформира-
ха група. някои ученици демонстрираха своите танцови умения, а имаше и бийтбокс изпълнения. 

 y извършване на дейности, които са извън преките професионални задължения на учителя по 
музика: посещение на концерти, екскурзии, лагери, общуване на теми, извън музиката и др. 

Записвах върху различни звуконосители музикални произведения и песни, изучени в клас, но радва-
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щи се на особен интерес от страна на учениците. С неголяма група желаещи ученици посетихме оперна 
постановка („Кармен“ от Ж. Бизе), която не беше организирана като образователен концерт, а стандар-
тен спектакъл на Бургаската опера. Въпреки опасенията ми, че няма да издържат дългото представление 
и ще се изморят, останах приятно изненадана от факта, че всички ученици стояха като „омагьосани“ в за-
лата и следяха с нескрит интерес действието на сцената. Дори по време на антракта не пожелаха да изля-
зат навън, а с ентусиазъм коментираха видяното.                              

 y необходимост и стремеж към търсене на повече и по-разнообразни пътища за улесняване на дет-
ския контакт с такова абстрактно изкуство, каквото е музиката.

За осъществяването на тази насока използвах достъпно, увлекателно и емоционално слово, което да 
е в съзвучие с конкретната за часа музика. Формулирах достъпни и ефективни задачи, както и конкрет-
ни насоки за изпълнение или възприемане на музиката. организирах по разнообразни начини необхо-
димите многократни повторения при различните дейности. Стараех се да свързвам детския жизнен оп-
ит с конкретната музикална материя. Използвах така желаните от децата атрактивни форми и музикал-
но-дидактични игри.  

 y Създаване на интерес и желание за активно участие в урочния час и извънкласните музикални за-
нимания, което винаги е предпоставка за по-активното развитие на музикалните способности на 
учениците.

Въведох минути на слушателя, като по тяхно желание запознаваха съучениците си с новоизлезли ал-
буми или песни и разказваха за новите постижения на различни музикални творци, за които са прочели в 
интернет. В час се коментираше информацията и новостите, свързани с песните и участниците в различ-
ните телевизионни музикални формати („Гласът на България“, „X фактор“ и др.), както и актуална музи-
ка, излъчвана по музикалните канали (MTV, VH1, МСМ, Mezzo и др.).При коментарите оставях децата да 
говорят, след което ги насочвах към добрите и лошите страни, като се опитвах тактично да влияя на тех-
ния естетически вкус.    

 y отчитайки индивидуалните музикални различия на учениците, изявяване на по-музикалните и съ-
щевременно стимулиране на останалите чрез включване в дейности, при които те биха се справи-
ли успешно. По този начин се избягват така често срещаните комплекси, които са много важна и ре-
ална пречка за изявяване възможностите на учениците и за по-нататъшното развитие, както по от-
ношение на музиката, така и по отношение на личността като цяло

Имайки предвид всичко това, както и нежеланието им да бъдат изпитвани, се насочих към форма на 
личностна изява и самоизпитване, като напр. съставяне от тях на музикални кръстословици, игрословици 
и ребуси, използвах различни типове онлайн ресурси и инструменти в учебния час (електронен учебник с 
интерактивни задачи, упражнения и тестове, електронни образователни платформи, уеб сайтове), което 
даде възможност на учениците да търсят и анализират информация, да внесат нещо свое, да станат ак-
тивни участници в процеса на обучение, пораждайки у тях чувство за успех и постижения.

 y Като имаме предвид, че музикалното изкуство не само развива музикалния слух и музикалността 
на личността, но преди всичко въздейства на добронамерената  емоционалност на личността, ка-
то важно направление за развитието на педагогическото общуване по музика се явява постигането 
във всеки отделен клас на добър колектив с добри взаимоотношения с учениците. В експеримен-
талната практика използвах често работата в екип - групова работа по проекти, изготвяне на мул-
тимедийни презентации по теми от учебното съдържание по музика, отборни музикални състеза-
ния и др. 

Именно тези препоръчвани в методиката направления за развитие на педагогическото общуване по 
музика и възможното многообразие на практична реализация прави проблемът за педагогическото об-
щуване актуален и изисква иновативност в личната практика, но едновременно с това и невъзможност за 
пълно покритие на организационни форми, методи на преподаване и взаимодействие. Това е и една от 
причините, поради които някои автори определят преподаването на музиката като творчески процес с яс-
но изразен импровизационен характер на стила на учителя.
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