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Abstract: the report examines the possibility of understanding and awareness of a topic in any lesson in gen-
eral education school, finding common ground with different aspects of knowledge. in this way, students perceive 
the new knowledge more fully and from different points of view. their interest in searching for a new information 
and connecting it with the available information received in classes in various subjects, as well as from independ-
ent sources, is aroused. thus, the students are motivated to look for new ways to perceive the entity, as well as to 
understand its place in the world. they gain flexibility and skills for learning and applying knowledge.
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ежедневието ни предоставя много предизвикателства, някои от които изискват бързи и нетради-
ционни решения, за да отговорят на непрекъснато променящото се време и изискванията му. В резул-
тат от това бъдещето на света – децата ни се нуждаят от особено внимание. тяхното образование и въз-
питание не би могло да повтаря моделите дори от най-близкото минало, защото самите те са много 
различни, възприемат и приемат света по начин, който ние не успяваме да уловим и реагират неочак-
вано за нас, възрастните. Въпреки тези очевидни различия във възприемането между възрастния и де-
тето, образователните модели остават непроменени и това води до съответните последствия. За всич-
ки е ясно какво се случва, защото всяка учебна година оценяването в която и да е образователна сте-
пен показва незавидни резултати. от друга страна се променя в негативен аспект и психологически-
ят климат в училище, нарастват конфликтите и агресията, все повече деца губят интерес към ученето 
и труда. подсъзнателно и родителите, и учителите и ангажираното общество знаят отговора на въпро-
са по какъв начин може да се промени това. на министерско ниво се предлагат решения, но те засягат 
предимно промяна на учебните програми, създаването на нови учебници, в това число и електронни, 
използване на дигитални ресурси като отговор на търсенията на съвременното дете. някои от изброе-
ните промени дават резултат, при някои той е временен, а други просто повтарят, но в различна фор-
ма старото. училището продължава да работи по образователен модел от преди повече от двеста го-
дини – класно-урочен, в който знанието е разделено на части (учебни единици, наречени часове по оп-
ределени дисциплини/предмети). децата са групирани по възрастов показател, който противоречи на 
всяка житейска ситуация, защото в реалния живот няма такова деление и хора от различни възрасти и 
с различно интелектуално ниво си взаимодействат, за да създадат един продукт. В различните профе-
сионални и неформални сфери хората си взаимодействат и се учат взаимно. Редица психолози и педа-
гози, както и изявени личности от различни сфери споделят от личния и професионален опит, че дете-
то се учи най-добре, когато само прави, когато намира отговори, когато създава и то в дейност без при-
нуда и ограничена от конкретно време и място. особена роля в това учене заема заниманието с дей-
ност, близка до темперамента и детския интерес, заниманието с какъвто и да е вид изкуство и то във 
възрастта между 7 и 14 години. този период от детското развитие е свързан с емоциите, с осъзнаване 
на детето като личност, с откриване на това, което го вълнува и търсене на повече информация. В тази 
възраст предметно-образното мислене, което преобладава в ранния етап започва да отстъпва и да да-
ва превес на абстрактното и фантазното. точно тук е мястото на изкуството като средство за образова-
ние и възпитание.

съвременното разбиране за образование е свързано не само с придобиване на знание, но и с ця-
лостното формиране и развитие на личността; с развитие на способности за възприемане, наблюдава-
не, осъзнаване на явленията и процесите; с придобиване на умения за прилагане на знанието в непозна-
ти учебни и житейски ситуации. насочено е към създаване на собствена преценка и личностни качества, 
приложими в социалността. националната програма за развитие на училищното образование и преду-
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чилищното възпитание и подготовка 2006/2015 определя като главна ценност в образователната систе-
ма детето (ученика). 

За да бъде ефективно възпитанието и образованието, за се прояви и развие потенциалът на детето, 
е необходимо:

 y да научим децата да знаят, да се ориентират в глобалния поток от информация, да откриват връз-
ките и зависимостите между процесите и явленията и възприемат света и знанието като цялостна, 
динамична и развиваща се система; да се научат да учат концентрирано с помощта на паметта и 
мисленето; да се стремят към учене и развитие през целия живот. 

 y да научим децата да действат, да възпитаваме умения за прилагане на усвоените знания, умения, 
собствен опит за решаване на нови сходни проблеми и в практиката, да притежават компетентно-
сти, които ги правят градивни и гарантират професионалните им успехи.

 y да научим децата как можем да живеем заедно в хармония; да бъдат разбиращи, толерантни и 
съпричастни; да си сътрудничат.

 y да научим децата да бъдат познаващи себе си, независими, критично мислещи, креативни, да ус-
пяват да преценяват точно различните ситуации, пред които ги поставя живота, да вземат най- до-
брите решения и да поема своите отговорности [1].

Въпреки че днешното дете се вълнува от новите технологии и много бързо се справя с технически-
те предизвикателства, играта, музиката, танца, конструирането, рисуването са много необходими, за да 
израсне здрав в психологически, емоционален и духовен план бъдещият човек. образователният модел 
не дава свобода на развитието на личността и поради факта, че разделя иначе единния свят, който дете-
то възприема, на отделни части, без да се търсят връзките между тях, причините за тяхното съществува-
не и взаимоотношенията в цялото. единният иначе механизъм е разглобен на съставните си части преди 
още да е огледан в неговия синтезен вид. точно този първоначален синтез, който е характерен за първо-
началното възприемане на един предмет, явление, процес, при настоящия образователен модел е заме-
нен с диференциране. Започваме разглеждането, анализирането на частите, без да сме възприели цяло-
то. и тук връзката – интересът, мотивацията, търсенето се губят, защото детето не вижда смисъл и логика 
в отделните предмети, които изучава заради необходимостта от това. 

В последните години, благодарение на глобализиращия се свят и безкрайната и достъпна информа-
ционна мрежа навлизат нови идеи и се преоткриват позабравени културно-образователни концепции, 
някои от които и по света, и в България намират отклик. у нас все повече се заговаря за метода монтесо-
ри, навлизат идеите на Реджио педагогиката за детските градини, Валдорфската педагогика, философи-
ята на карл орф и емил Жак далкроз в областта на изкуствата, концепцията на м. казиник за „седемте 
ключа“ и др. Всички те имат едно общо качество – показват, представят света като цяло и дават възмож-
ност на децата сами да го възприемат и открият неговите елементи, като откривайки и анализирайки по-
сле са в състояние отново да сглобят в съзнанието си цялото, което вече е много по-голямо от първона-
чалното и придобива нюансите, които личността му придава. с други думи цялото се възприема първо-
начално, след това анализирането се прави, за да се разбере от къде идва неговия характер и защо то ра-
боти по точно този начин, като накрая всички части се събират, за да се получи цялото в нови, индивиду-
ални и обогатени нюанси. по този начин става възможно да се разберат взаимовръзките между частите, 
да се проследят причинно-следствените зависимости, да се изследват процесите, протичащи в него, да 
се наблюдава и осъзнае мястото и ролята на човека в тази симбиоза.

съвременното образование е изправено пред необходимостта да се реформира, като се обърне към 
цялостно развитие на детската личност. необходимо е да се развиват всичките ѝ страни, като се създаде 
подходяща среда за разгръщане на потенциала, да се разкрият и изявят способностите й, за да се постиг-
не пълноценна професионална, социална и личностна реализация. това е възможно, ако училището се 
обърне към цялото и след това към неговите части, т.е. чрез цялостното обучение. 

Разбирането за цялостност в обучението е част от реформаторската педагогика, която възниква в гер-
мания и се развива в редица европейски страни, саЩ и Русия под различни имена. Редица педагози (о. 
декроли, Б. ото, дж. дюи, у. килпатрик и др) определят цялостното обучение като обучение, при което 
учебното съдържание е структурирано не по учебни предмети, а в цялости (жизнени цялости, комплекс-
ни теми, проекти и др.). В тях водещо значение имат вътре-предметните и междупредметните връзки. 
определящи са интересите и потребностите на учениците, предоставят се възможности за избор на цели 
и учебно съдържание. методологията на цялостното обучение е резултат от развитието на психологията, 
педагогиката, философията в края на 19 и началото на 20 век [3].
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през 80-те години на 20 век идеята за цялостност се събужда в противовес на традиционното дифе-
ренцирано образование. според канадския педагог милър, един от лидерите на течението, наречено 
холистично, то е насочено към цялостно развитие на личността – емоционално, естетическо, творческо, 
физическо, интелектуално. чрез него се цели да се разгърнат максимално човешките възможности във 
всички сфери на живота. Цялостността не е метод или техника, на нея трябва да се гледа като на парадиг-
ма, комбинация от основни принципи, които могат да се приложат по различни начини [4]. Цялостното 
обучение е фокусирано върху взаимовръзките между опита (личностен и колективен) и реалността. В то-
зи процес ученикът е активен и критичен участник. от изключителна роля е мотивацията за активна дей-
ност, настояща резултатност, бъдеща постижимост, защото тя „може да бъде разчетена като детермина-
тор/стимулатор за постижимост на водещи по учебни програми и Закон за предучилищното и училищно-
то образование цели“ [2].

това дава основание да се потърси модел, който да удовлетворява търсенето на обществото за ка-
чествено, адекватно образование, за мотивирани и гъвкави хора, успешни в своята област и с възможнос-
ти да намират разрешение на каквато и да е житейска и професионална ситуация. За да се промени ста-
туквото се налага да се намерят решения, отначало под формата на образователни стъпки към обединя-
ване, а по-късно и до промяна на модела.

Цялостното образование е постижимо и за него трябва да се работи първоначално не в средното учи-
лище, а във висшето. Бъдещите учители са тези, които имайки общ поглед и търсейки информация в раз-
лични области, могат да намерят удачни форми за създаването и прилагането на нов модел в училище. В 
тази насока през изминалата академична година работихме със студенти от специалност пом в часовете 
по методика на музикалното възпитание в училище. Въпреки ограниченията на дистанционното обуче-
ние пред изминалата учебна година и благодарение на дадения достъп до електронните учебници на из-
дателство „просвета“ студентите имаха възможност да проследят общото и различното в отделните учеб-
ни предмети от 5.–7. клас и да намерят допирни точки, които да послужат за изграждане на варианти на 
работа за разбиране на цялото. изходна точка са часовете по музика и учебниците по музика. проучване-
то премина през няколко етапа:

1. Разглеждане на учебниците по музика за 5.–7. клас. отбелязват се темите; предлагат се различни 
начини за обхващане на една тема, възможности за демонстриране на наличния музикален мате-
риал, за обогатяване с нови предложения; добавяне на задачи, използване на познанията на учени-
ците от предишните години, както и информация, получена от разкази на близки, книги, интернет;

2. на всеки студент или двойка студенти се поставя задача да изследват учебниците по други пред-
мети, в които могат да се намерят препратки към наличните теми в учебниците по музика. терми-
ни, архаични думи, географски области в България, исторически епохи, костюми, цветове и шарки 
по дрехите и предметите от бита, климатични особености на мястото, разкази, приказки, легенди 
и др; природни и физични закони, вплетени в народното изкуство чрез музика, слово, танц; сим-
волика чрез шарки, числа от музикалния размер, цветови съчетания; пословици и връзката им с 
темата като извод и послание и др.

3. Всяка студентска двойка работи по една тема, като използва материали от учебниците по пред-
метите, които, според студентите имат допирни точки и обогатяват темата. по този начин се ре-
ализира обследване на необходимите учебници от 5, 6, 7 клас по избрани от студентите теми.;

4. предложение за организиране и реализиране на обобщени уроци или извънкласни лектории по 
избрана тема.

от направеното проучване се оформиха следните варианти за работа:
първият е насочен към оптимизиран е на качеството на часа по музика в ....клас, като студентите е не-

обходимо да са запознати с:
 y  а) темите от учебното съдържание (опорните точки в този клас);
 y  б) Явления, епохи, понятия

по този начин да се прецени как, по какъв начин, къде и в какъв контекст съдържанието може да бъ-
де подкрепено от знания, получени по други учебни предмети:

 y от същия клас;
 y от предишни знания, получени в минали години;
 y от знания, които децата имат от семейство и др.

Вторият – Запознаване с учебното съдържание по музика и (изобразително изкуство, литература, ис-
тория, география и др.). откриване на общи теми, допирни точки (понятия/изразни средства/историче-
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ски епохи...). създаване на организация за обща работа с колеги, които преподават по други учебни пред-
мети, за да се реализират обобщени уроци, които могат да бъдат с продължителност повече от 1 учебен 
час (на принципа на лекторията, например), чрез които да се създаде обобщена представа за изучавано-
то явление, историческа епоха или процес!

третият – организиране на детски ателиета/занимални/лаборатории, в които освен пряката учебно-
помощна работа даден проблем, явление, учебна тема се оглежда от всички възможни страни, за да се 
получи обобщена представа.

интегрираното обучение е двойно предизвикателство! от една страна – за студентите/учителите в 
училище, а от друга – за учениците. 

 y учителите имат възможност да погледнат на тясната си специалност, на информацията и фактите в 
тази сфера, които по програма преподават по-глобално. да търсят и намират информация от други 
сфери на познанието и живота, за да свържат с настоящата тема, задача, явление. това създава по-
висока обща култура, стремеж към търсене и откриване на връзките между предметите, любозна-
телност и стремеж към задълбочаване, както и възможност за аналогизиране в други житейски и 
професионални аспекти. от друга страна един знаещ учител, и то не само в своята област, е по-до-
бър пример за децата, работи мотивирано и с по-голям интерес, като по този начин мотивира и тях.

 y учениците се подтикват да търсят и намират информация извън учебната. те имат различна насо-
ченост, интереси, потребности и това откривателство дава възможност за развитие на потенциала 
на всяко дете, да представя мнение, да мисли и разсъждава по темата, да прави аналогия с житей-
ската сфера, с исторически събития, с природни явления, катаклизми и процеси, със стилове в из-
куството и специфичните им проявления и др. от друга страна заниманието с дейности, които про-
вокират откривателство и творчество е стимул за интелектуално и духовно развитие. така всеки 
млад човек придобива собствена значимост, което дава възможност за самопреценка, да се избяг-
ва сравнението, а по този начин да се намали агресията и отпадането от училище.

представените варианти на работа изискват промяна не само на образователната парадигма за сред-
ното училище. те са предизвикателство най-вече към сферата на висшето образование – и педагогическо, 
и непедагогическо и шанс за превръщането му в универсално. само по този начин младите хора ще имат 
потребност от учене през целия живот и стремеж да мотивират и предадат наученото на потомците си. 
За реализирането на подобен проект се изисква и волята на цялото общество за промяна на мисленето в 
посока на развитие на детето, за разкриване на творческия му потенциал, за запазване на физическото и 
духовното му здраве, за превръщането му в пълноценна личност.
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