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abstract: in the conditions of institutional and state crisis, the people responsible for the education and up-
bringing of adolescents react with an adequate unified approach to the requirements and, in turn, they achieve 
solid results. the purpose of this report is to present innovative approaches and practices brought on by the 
atypical conditions of social isolation imposed by the CoviD-19 pandemic and to reveal the organization of par-
ents, teachers and second grade students at the National Music school „lyubomir Pipkov“. the focus of the re-
search is the search for appropriate ways to promote new knowledge, as well as conducting an exercise to con-
solidate what is learned in class. the topic of the study is the teaching through online lessons and the involve-
ment of parents in the learning process. the subjects are the students from the second „B“ class of the Nation-
al Music school „lyubomir Pipkov“. online learning has contributed by providing the opportunity for many arts 
to be present in the classes: music, literature, theater, dance, children’s art.

Keywords: primary school age, innovations, second grade, cooperation, National Music school „liubomir 
Pipkov“

В условията на институционална и държавна криза, хората, отговорни за обучението и възпитание-
то на подрастващите, реагират с адекватен на изискванията обединен подход и постигат резултати. Цел-
та на настоящия доклад е представяне на иновативни подходи и практики, породени в нетипичните усло-
вия на обществена изолация, наложена от пандемията CoviD 19 и разкриване на организацията от роди-
тели, учители и ученици от втори клас при националното музикално училище „любомир пипков“. Във фо-
куса на изследването са търсенето на подходящи начини за промотирането на ново знание, както и про-
веждане на упражнение за затвърждаване на наученото в клас. предмет на проучването е провеждането 
на онлайн учебни часове и включването на родителите в учебния процес. а обектът са учениците от вто-
ри „б“ клас на национално музикално училище „любомир пипков“. 

Работата в национално музикално училище ежедневно налага активен диалог между класния ръко-
водител и родителите, както и преподавателите по специален предмет, който е различен за всяко дете от 
класа. освен общообразователните дисциплини, които се преподават от началния учител, децата от вто-
ри клас учат солфеж, музикална литература и хорово пеене. индивидуално се обучават в училището на 
музикален инструмент в различно за всяко дете време. тази училищна динамика налага гъвкавост в под-
хода на учителя, добра комуникация и диференциран подход към всеки ученик. Сътрудничеството, актив-
ният диалог, градивните преговори с родителите и преподавателите по музикалните дисциплини допри-
несоха за създаване на сплотен клас и обединен родителски колектив. това даде възможност за ефектив-
но проведени иновативни методи в организирането и провеждането на учебната работа като цяло. ед-
на от водещите ми задачи като учител, още от запознаването ми с децата в първи клас, е да възпитавам 
емоциите им и да поддържам естествената им веселост и откритост, както и обичливостта им. любопит-
ството към знанието и стремежът им към лична изява създадоха възможност за провеждане на проект-
ориентирано обучение и включване на родителите в училищни мероприятия.
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придобиването на всяко ново знание в тази ранна училищна възраст се осъществява на емоционално 
ниво и този факт изисква грижливо отношение към нуждите и потребностите на всяко отделно дете [1]. 
играта е основна потребност на малките ученици и на тази основа са разработени иновативни подходи 
и тактики. Според темите, застъпени в учебния план, се редуваха представяне на проекти, игрови прийо-
ми, наблюдение на организиран от ученик учебен час. Съвсем естествено музиката, песента и танцът на-
мериха място в класната стая и извън нея.

като последовател на теорията на мария монтесори [2], поставям играта като първа потребност на 
малките ученици и следвайки интересите им импровизирам с различни подходи и тактики. В зависимост 
от темите, застъпени в учебния план се редуваха представяне на проекти, игрови, наблюдение на органи-
зиран от ученик учебен час. За да бъде интересно дистанционното обучение позволих на децата да проя-
вяват и реализират инициативи, свързани с учебните теми и с подреждането на учебните часове за деня.

най-любимото занимание на всичките 25 деца от класа е свободната игра в училищния двор. След 
приключване на учебния ден малките ученици не си тръгват с охота от училище. налага се родителите да 
ги уговарят и изчакват да си поиграят. и така е във всички класове. може би една от причините е, че вкъ-
щи ги очаква задължителното свирене.

обучението в училищната класна стая бе прекъснато от обявената грипна ваканция (6-11 март). някои 
от учениците отсъстваха по болест и преди обявената за София ваканция и удължаването й до 15 март не 
бе прието с радост. децата не спираха да общуват помежду си чрез телефоните си, но им липсваше учи-
лището. а родителите, обсъждайки ситуацията, решиха да направят виртуална среща на класа чрез плат-
формата ZooM. тази тяхна инициатива създаде запомнящо се съвместно преживяване за децата, родите-
лите и за мен, като учител. Радвахме се на срещата си, без да очакваме, че така ще продължим да се сре-
щаме до приключването на учебната година. никой нямаше представа, че ще се наложи да се обучава-
ме във виртуална класна стая и че ще живеем в режим на социална изолация. Самоинициативата на ро-
дителите се превърна в елемент на добри преживявания за класа като цяло. от всичките 25 семейства в 
инициативата не се включиха само три. новата ситуация изискваше преразглеждане на тематичното раз-
пределение, методите и форми за поднасяне на учебното съдържание. В сърцевината на нещата поста-
вих детската личност и условията за съвместно създаване на ценности с всички заобикалящи ученика.

Въпреки различния лингвистичен, културен и социално-икономически статус, родителите създадоха 
контекст за смислени преживявания на децата си в новата онлайн среда. оказа се, че съумяхме да се ор-
ганизираме много ефикасно сами, без да разчитаме на държавата и институцията.

Сформирахме група във вайбър ,,учебна дейност 2б клас“. направихме онлайн учитело-родителска 
среща, за да обсъдим плана за работа и най-важното – запазване емоционалното и физическото здраве 
на децата. Родителите сформираха своя група, в която разпределиха задълженията си, свързани с новата 
форма на обучение, а именно публикуване в цветни таблици седмичната програма, пращане на имейли, 
връзка с останалите учители и други.

С оглед предпазването на децата от облъчването на дигиталните устройства решихме задължителни-
те ни срещи в онлайн платформата да се случват в понеделник, сряда и петък. Във вторник и четвъртък 
да пишат домашни и музицират. освен това организирахме консултации в тези два дни и мероприятия за 
раздвижване. домашните изпращаха във вайбър. там също получаваха инструкции и оценки. учехме се 
в движение да използваме благодатните възможности, които ни дават технологиите. извънредното по-
ложение в българия стана повод да разгърнем потенциала си и да открием нови компетенции за себе си. 
учехме се един от друг, радвахме се и се изненадвахме всеки ден. поддържахме високи вибрации в об-
щуването си и в края на онлайн учебната година се срещнахме още по-сплотени. новата форма на общу-
ване и учене ни показа колко важен фактор е социалното взаимодействие не само за емоционалното ни 
здраве, но и за пълноценната ангажираност на учениците в учебния процес.

За да бъде интересно дистанционното обучение позволих на децата да проявяват и реализират ини-
циативи, свързани с учебните теми и с подреждането на учебните часове за деня. постепенно свикнаха 
да изключват микрофоните си, да се изчакват, дори да преотстъпват реда си за изява.

не упражнявах правото си за заглушаване на микрофоните им, а напротив изказвах възхищение и 
похвали на тактичните и съобразителни ученици. Знаех, че и в тази форма на обучение търпението и вни-
мателният подход към всеки един от тях ще работят в интерес на знанието. имам ученичка, която има 
по-голяма потребност да се изразява говорейки и споделяйки всичко, което я е впечатлило и през първи-
те дни на онлайн общуването оставаше неудовлетворена, не реши да си записва всичко, което би искала 
да ни сподели. изведнъж съобщи: ,,ще ви пиша писма“. За два месеца аз получих по пощата три писма от 
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нея. Въпреки извънредното положение пощите работеха и преоткрихме този начин за доставяне на ра-
дост. писането на писма и купуването на пощенски марки стана нещо като мода в класа. изпращаха дори 
рисунки, направени върху блоков лист. момиче, което обича рисуването, направи мини книжка с коми-
кси за пътя на писмото. от тази нейна творба ми хрумна да възобновим проектите, които представяха де-
цата в клас, снимат творбите си и споделят екрана си в часа. Родителите се включиха активно и така вся-
ка седмица имахме представяне най-малко на един детски проект. някои от представените теми бяха на-
правени като презентации със интересен шрифт и слайдове. С участието си родителите показаха нови за 
децата начини за презентиране на знания. В началото на всеки онлайн час аз споделях на екрана клипче-
та с актуални за деня и темата детски песнички, а по бел и анимационни драматизации. много харесаха 
анимацията на ,,лъжливото овчарче“ и записът-караоке на песента ,,де е българия“. Стихотворението на 
иван Вазов е включено в читанката. Слушаха мелодията на песента и пееха пред изключени микрофони. 
през следващите дни, някои от децата пускаха през междучасията същия клип. бях изненадана. поведе-
нието и мотивацията на учениците по време на дистанционно проведения учебен процес вдъхнови по-
етеса, прабаба на ученик от моя клас да напише текст за песен със заглавие ,,пандемия“ с весело, опти-
мистично съдържание. композитор създаде музика към текста и с нея разнообразявахме междучасията. 
това събитие провокира някои от децата също да съчинят свои песнички. 

при четене на поместените в читанката поетични творби, обикновено обръщаме внимание и на ри-
тъма на мерената реч и провеждаме игри, свързани с търсене на музикално-ритмичен  пример, подхож-
дащ на стихотворението. четенето се оказа един от най-любимият на децата учебен час. игрите ,свърза-
ни с четенето, които провеждахме в училище, като драматизации, четене по роли, избирателно и вериж-
но четене и други, сега се обогатиха с включване на музикален фон или съпровод. участваха скрито и ро-
дители, подпомагащи децата си и не само в часовете по четене. по математика иновативно използвах из-
следователският метод за съчиняване на текстови задачи, свързани с консумацията в семействата, като 
пример: колко литра вода изпива всеки член на семейството и други такива примери. Забавно и полез-
но за затвърдяване на ,,обиколка на правоъгълник и други фигури“ се оказа задачата да си измерят дъл-
жината на стените на стаите и да изчислят обиколките. За да разнообразявам часовете по математика, 
предварително поставях задачи на отделни ученици сами да измислят за часа задачи, свързани с темата 
на урока. любимо занимание беше за всички ученици да се изпитват взаимно.

като иновативна практика мога да посоча и детските сборници със съставени ,,рачешки задачи“, кои-
то ги развеселяваха, но и затрудняваха в намирането на решение. Във всеки час по математика съчинени 
от мен ,,музикални задачи“, които включват таблично умножение и деление при намиране на трайности 
на ноти или размер на мелодия. усещайки връзката между солфежа и математиката, няколко деца също 
съчиняваха такива задачи.

В час на класа направихме разпределение на теми, свързани с екологията и здравословния начин на 
живот, които учениците представиха в онлайн часовете. Разреших на родител да записва проведените 
уроци. ученици, които по някаква причина не са присъствали в час, можеха да видят урока записан. он-
лайн отбелязахме заедно всички празници, а дори имахме и празничен онлайн концерт, както и литера-
турни чествания на леда милева, Валери петров и иван Вазов. иновативно може да се нарече създава-
нето на ученически продукт, включващ съчинена от невена вълшебна приказка, изработени от нея нари-
сувани хартиени герои и артистичен прочит пред класа. последваха подобни опити за съчиняване и из-
работване на кукли-герои. В часовете по околен свят си направихме „полянка“ от покълнала леща, заса-
дихме боб в черупки от яйца.

организирането на дистанционно обучение в условията на извънредно положение създаде условия 
и предпоставки за по-бързо овладяване на новите технологии и включване на родителите със своите 
компетенции активно и отговорно в учебния процес. С активно участие на родители отбелязахме подо-
баващо със звук, текст и снимки, празникът на Св. св. кирил и методий и празника на розата. Съвместно 
с учениците и техните родители създадохме ценности и съпреживяхме кризата. направихме и среща в 
докторската градинка за да си благодарим взаимно и да си пожелаем да открием новата учебна година 
в училищната ни класна стая с нов творчески ентусиазъм.
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приложение
Вълшебна приказка от невена и нейните хартиени приятелчета

Фигура 1. Илюстрация на Невена Великова Стойкова

имало едно време едно много бавно костенурче на име кимбо. то живеело далече-далече насред 
океана, близо до Слънчевите острови.

един ден кимбо излязъл на пясъчния плаж на един остров, за да се поразходи и да се стопли на при-
пек. както си ходел бавничко и се наслаждавал на хубавия ден, пред него изскочило някакво мърдащо 
кълбо пясък. кимбо се уплашил и веднага се скрил в корубата си. кълбото се въртяло и премятало на 
всички страни. после се отърсило и… о, това било кучето копър! гонел си опашката – дори когато бил 
сам, той никога не скучаел. копър също забелязал кимбо. помислил корубата за някакъв рядък и много 
интересен камък.

приближил се, подушил го и, както всяко уважаващо себе си куче, решил да го препикае. но косте-
нурчето надничало през един малък процеп от корубата. като видял, че кучето вдига крак, кимбо се до-
сетил какво ще му се случи и подскочил, ужасен. Сега копър се уплашил.

 y какво си ти? – изджафкал копър.
 y а кой си ти? – попитал кимбо.

двамата се разгледали подозрително, подушили се, после се разсмели и се запознали.
 y ти можеш ли да плуваш? – попитал кимбо.
 y Разбира се, че мога. Владея съвършено кучешкия стил. – изджафкал гордо копър.

Фигура 2. Илюстрация на Невена Великова Стойкова

тогава от водата се показала делфинката Ѝоана. тя била от благородно делфинско семейство, затова 
имала добри обноски. но нямала приятели и много скучаела. Затова им се представила много възпитано:

 y добър ден! аз съм Ѝоана. надявам се, че не ви досаждам! бихте ли искали, може би, да станем 
приятели? – и тя запърхала кокетно с мигли.

 y Разбира се! Хайде да играем! но на какво?
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 y да поплуваме заедно! – предложила Йоана. – Хайде, знам една подводна пещера, която се нами-
ра съвсем наблизо. Ще ви я покажа. аз ще помагам на копър.

и тримата заплували. плували, плували, разгледали пещерата, а след това стигнали чак до съседния 
остров. Спрели да си починат под сянката на една надвесена над водата палма. тогава чули една малко 
странна славеева песен. погледнали нагоре и видели едно славейче, което изглеждало тъжно.

Фигура 3. Илюстрация на Невена Великова Стойкова

 y Защо си тъжно, птиче? – попитали приятелите.
 y Защото не мога да пея. – отвърнало птичето и навело главичка.
 y но ти пееш толкова хубаво! – възкликнали приятелите.
 y наистина ли? – зарадвало се птичето, усмихнало се и запяло прекрасно.
 y аз съм Флай – изчуруликало птичето. – може ли да ви стана приятел?
 y Разбира се, че може!

и така четиримата станали неразделни приятели. Флай научил копър да пее: ау- у-у-у-у! копър нау-
чил кимбо да си гони опашката. Ѝоана научила всички на добри обноски. а кимбо научил новите си при-
ятели на търпение.

а какво е вълшебството, ще попитате… ами, пРиЯтелСтВото!

Фигура 4. Илюстрация на Невена Великова Стойкова


