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Abstract: the knowledge and skills that students – future teachers acquire when presenting the curriculum 
in the music lesson through the use of information and communication technologies in distance learning are 
part of the competencies they must have . the problems that arise during the preparation for a lesson and dur-
ing its practical implementation can motivate or demotivate them for further preparation with their use . the 
report aims to present problems that students have to deal with both during the preparation of the lesson and 
during its presentation and how these problems affect their motivation for further preparation and conduct of 
the lesson . conclusions and recommendations are made to deal with the identified problems and those that 
may arise subsequently .
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учениците и студентите живеят в динамично време, в което технологиите непрестанно се развиват 
и обогатяват с нови . те използват интернет и електронни ресурси, за да се свързват помежду си и обме-
нят информация . това неминуемо оказва влияние и върху образователната система като не малко учили-
ща са оборудвани с различни технически средства, чрез които се представя част от учебното съдържание . 

В съвременният урок по музика е немислимо представянето на учебното съдържание да се случ-
ва без използването на информационните и комуникационни технологии . Според В . терзи1 „в информа-
ционните технологии на обучението по музика има два компонента, които служат за предаване на обра-
зователна информация: техническо оборудване; (компютърна техника и комуникационно оборудване); 
софтуер“ . овладяването на тези два компонента са важни за ефективното представяне на учебното съ-
държание, затова студентите извършващи практическа дейност в училище с цел обучение трябва да са 
добре подготвени (имащи нужните компетентности) за използване на информационните и комуника-
ционни технологии . 

налагането на дистанционната форма на обучение в урока по музика поставя студентите в проблем-
ни ситуации по отношение на подготовка за практическа дейност и нейното провеждане, в която част от 
учебното съдържание се представя чрез технологиите . това е възможно да повлияе на мотивацията им 
за подготовка и провеждане на урок с използване на технически средства . 

най-общо дистанционното обучение е това, при което „учащите се намират на различно място от то-
ва на преподавателя и осъществяват връзка помежду си чрез компютър или други комуникационни сред-
ства“ . [1] . дистанционното обучение изисква използване на интернет технологии, компютърни техноло-
гии, мултимедийни технологии, web – базирани технологии . „интернетът се явява интегрирано средство, 
използвано в дистанционното обучение“ [2], а с развитие на възможностите му за представяне на инфор-
мация с използване на нови технологии прави възможно да се подобри качеството на дистанционното 
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обучение . „употребата на разнообразни по форма електронни медии повишава ефективността и подо-
брява трансфера на информация . Различните по вид мултимедийни приложения усилват възприемане-
то на учебния материал“ . 2 това не означава, че недостатъците на дистанционната форма на обучение не 
повлияват неговото качество: ограничения на скоростта на интернет връзката – влияе върху качеството на 
звука и видео изображението; ограничения свързани с общуването между хората – екранът не замества 
човекът; не всеки предмет може да се изучава на компютър, особено когато се изисква повече общуване 
между хората и изпитване на емоции . 3 някои от тези недостатъци може да оказват влияние върху моти-
вацията на студентите, учителите, учениците като например бавната скорост на интернет връзката . освен 
това нито едно средство и технология не може да замени общуването с учителя то може само да подпо-
могне учебната дейност чрез представяне на учебното съдържание с активизиране на учениците, разши-
ряване на познанията за музикалното изкуство и т .н .

подготовката за урок, който се провежда в дистанционна форма с използване на информационните 
и комуникационни технологии е още по-голямо предизвикателство за студентите – бъдещи учители по 
музика . от една страна трябва да „познават съвременните технологии, трябва да притежават необходи-
мите компетентности за тяхното прилагане в учебно-възпитателната дейност“ [3], да са методически до-
бре подготвени, а от друга страна проблемите които трябва да преодолеят при подготовка и представяне 
на учебното съдържание може да ги демотивира . особено ако студентите не могат самостоятелно да се 
справят с проблемите поради липса на достатъчно практически опит . 

мотивацията им в процеса на обучение е важна за придобиването на необходимите познания за под-
бор, подготовка за урок, представяне на учебното съдържание на учениците . тя е и съществена предпос-
тавка за представяне на учебното съдържание по интересен за учениците начин, в тази идея и използва-
не на информационни и комуникационни технологии . „мотивацията е резултат от вътрешните стреме-
жи на човека, неговите интереси, както и осъзнаване на необходимостта от изучаване на предмета“ [4] . 

използването на икт в урока по музика поставя проблеми от дидактически, методически, организа-
ционен, технически характер, което оказва влияние при подготовката на студентите за практически урок . 
някои дидактически проблеми са: липсва стандарт за средствата, чрез които може да се представи учеб-
ното съдържание в урока по музика или препоръчителни такива, за които студентите може да получат до-
пълнителни знания по отношение на техните възможности и място в процеса на обучение . 

методически проблеми: недостатъчен брой методически разработки за използване на технологиите 
в урока по музика, не са разработени специализирани програмни продукти за обучението по музика, ус-
ложнява се подготовката за урока – изисква се допълнително време, изпитването на трудност при подго-
товка за урок с използване на икт демотивира обучаващите се . 

организационни проблеми: поддръжката, както и използването на информационни и комуника-
ционни технологии в обучението изисква финансова инвестиция за оборудване с необходимите средства 
позволяващи използване на съвременни технологии за представяне на учебното съдържание в урока по 
музика . Съществен проблем е, че при голяма част от студентите дори и най-основните липсват . много от 
тях разполагат единствено със смартфон, който не е изцяло адаптиран за представяне на учебното съ-
държание . 

технически проблеми: музиката не може да се пресъздаде качествено, от което и да е техническо 
средство в сравнение с изпълнение на живо; отправят се изисквания за производителност към хардуера; 
чуждоезичния интерфейс в програмните продукти [5] . 

За целите на изследването е направено анкетно проучване на студенти от бакалавърска и магистър-
ска програма, споделящи проблеми, които имат при подготовка и по време на провеждане на урока по 
музика . Всички представят пред ученици от 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти клас подготвени уроци чрез платформа-
та „google meet“ . провеждането на уроците е съобразено с годишното тематично разпределение, а обу-
чението е синхронно – „при синхронното обучение в дистанционна форма дистанционните учебни часо-
ве включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с ученика, както и синхронна теку-
ща обратна връзка за резултатите от обучението“ .4 

голяма част от анкетираните споделят, че имат притеснения относно стабилния трансфер на поток от 
данни използвайки своят интернет доставчик – 57%, 29% нямат такива притеснения и 14% не могат да от-
говорят категорично на този въпрос . освен това, всички анкетирани студенти споделят, че скоростта вли-
яе върху качеството на представяне на музикалното съдържание . Скоростта влияе до толкова, доколкото 
може да прекъсва моментно звука, което да наруши цялостното възприемане и анализиране на музикал-
но произведение . Затова компромисен, но възможен вариант е да се трансферира паралелно със споде-
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ления на учителя екран картина от камерата с намалено качество . Все пак е важно учителят да се вижда 
разпознаваемо на екраните пред учениците . по данни на google връзката с компютъра следва да се осъ-
ществи с cat 5е кабел, а за трансфер на честотна лента за качество на hd видео латентността трябва да е 
по-малка от 50 ms, изходящите сигнали от участник трябва да са с честотна лента от минимум 3,2 mbps, а 
входящите зависят от броя на участниците – 4,0 mbps с 10 участника .5

при по-голям брой участници ще е необходима и по-бърза скорост . независимо, че се препоръчва 
осъществяване на интернет връзка с компютъра чрез кабел някои от анкетираните споделят, че използ-
ват безжична връзка (Фигура 1) . 

Фигура 1. Използвана интернет връзка в обучението

когато се говори за осъществяване на жично или безжично свързване трябва да се има в предвид, 
че някои технически средства, с които може да се представя учебното съдържание поддържат само един 
вид свързване, а именно безжично . част от студентите споделят, че използват таблет поради ниската про-
изводителност на компютъра, с който разполагат (Фигура 2) . 

Фигура 2. Избор на устройства за представяне на учебното съдържание

използването на таблет с безжична връзка е по-добрият избор отколкото компютър с ниска произ-
водителност, при чиято употреба е възможно да се получи моментен срив в системата . освен обезпеча-
ването с технически средства и интернет е необходимо студентите да имат познания за представяне на 
учебното съдържание чрез информационните и комуникационни технологии . Всички анкетирани споде-
лят, че имат готовност за пълноценно използване на технически средства за представяне на учебно съ-
държание в урока по музика като 86% споделят, че може да се усъвършенстват още, а 14% споделят за 
своята безпрецедентна готовност (Фигура 3) . парадоксът тук е, че дори и студентът да не желае да из-
ползва технологиите за представяне на учебното съдържание, в условията на дистанционно обучение 
той няма право на избор, защото се изисква използване на технически средства, които са средства за 
външно мотивиране . това означава, че те имат задължителен характер, а използването им се превръща 
в принуда, което влияние негативно върху мотивацията на онези студенти, които не изпитват потребност 
за тяхното използване . 
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Фигура 3. Готовност за използване на технически средства
освен това независимо колко студентът се чувства подготвен за използване на разнообразни техни-

чески средства дефектирането на някое от тях може да доведе до невъзможност за изпълнение на зада-
чата, а от там и демотивирането да е много по-голямо . В подкрепа на това твърдение 86% от анкетирани-
те споделят, че се притесняват преди провеждане на урока от технически проблеми, вследствие на които 
не биха могли да си представят пълноценно урока (Фигура 4) . 

Фигура 4. Притеснение за пълноценно представяне на урок
по-добре е студентите да се концентрират върху учебното съдържание, а не върху това какво би мог-

ло да се случи в отрицателен аспект . Затова при подготовка за урок трябва да се изготвят допълнителни 
задачи (ако това е възможно), чрез които се постигнат целите на урока . 

употребата на технологиите не трябва да е самоцелно, а подборът се прави съобразно учебното съ-
държание . В практическите часове студентите споделят, че използват следните технологии: компютър-
на технология; аудиални технологии; технологии за динамично и статично екранно изображение; мулти-
медийна технология и интернет технологии, а най-често използваните средства за подготовка за урок са 
лаптоп, настолен компютър, мобилен телефон, компютърен софтуер – “obS” за създаване на информа-
тивно видео за презентация, microsoft office за изготвяне на план, презентация от слайдове, социални 
мрежи . Разбираемо е използването на тези технологии и средства тъй като в урокът по музика се слуша и 
анализира аудио и видео информация, илюстрации свързани с темата на урока и т .н .

тревожни са споделените мнения за познанията свързани с преодоляване на възникнали технически 
проблеми по време на използване на технологиите (Фигура 5) .

голяма част от анкетираните споделят, че не могат да се справят с проблеми от хардуерно и софтуер-
но естество – 28%, а 29% заявяват, че ще успеят да се справят с онези проблеми, на които вече се е нала-
гало да търсят възможно решение . тези данни показват, че е необходимо да се обсъждат и анализират 
проблеми с използване на информационни и комуникационни технологии както по време на провежда-
не на урока по музика, така и при неговата подготовка . така студентите ще придобият познания за реше-
ние на различни проблемни ситуации . 
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Фигура 5. Възможност за справяне с технически проблеми

например, често срещан проблем е при начално стартиране на споделен екран от страна на учител-
ския компютър той да отсъства върху екраните на учениците . Възможна причина за проблема е голяма 
латенция, бавна скорост в интернет връзката или ниска производителност на компютъра . Решения на 
проблема са: 

 y  Стартиране на споделянето на екрана след самото присъединяване към платформата, а не непо-
средствено преди началото на урока . по този начин ще се осигури достатъчно време за да се спо-
дели екранът с всички устройства . 

 y  Следващият етап е да се изключи за момент споделянето на екрана и отново да се стартира . чрез 
тези действия ще се рестартират процесите по споделяне на екрана от учителя (студента) . Възмож-
но е да се използва друг компютър или телефон (таблет), чрез който да се сподели екрана, ако е на 
разположение такъв . 

 y  други възможни решения са: рестартиране на браузър, стартиране на друг браузър, рестартиране 
на компютъра . 

по време на практическите упражнения студентите имаха различни проблеми – от отсъствие на кар-
тина от камерата, до липса на звук в споделения екран, но почти всички са обединени до едно реше-
ние за намаляване на проблемите при използване на информационните и комуникационни технологии 
– всички участници в платформата трябва да използват високоскоростен кабелен интернет и последно 
поколение компютри и телефони . малка част от анкетираните споделят, че няма оптимално решение на 
проблемите при използване на икт и най-добре е да се провежда обучение „лице в лице“ . освен това 
близо 30% са установили, че средствата, чрез които представят учебното съдържание не позволяват без-
проблемното му представяне в дистанционно обучение (Фигура 6) . 

Фигура 6. Производителност на техническите средства безпроблемна работа

това вероятно ще ги демотивира както за подготовка за урок, така и за неговото представяне, но спо-
делените мнения показват и нещо различно . Всички анкетирани посочват, че са мотивирани да използват 
информационните и комуникационни технологии за напред независимо от проблемите, които трябва да 
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решат, но при условие, че ги използват в присъствена форма на обучение, защото са наясно че проблем-
ното средство може да се замени от друго, а целите на урокът ще се постигнат . ако технологиите обаче 
трябва да се използват в дистанционна форма на обучение и често се налага студентите да се справят с 
проблемни ситуации 86% споделят, че това ще ги демотивира, защото „няма как да преподаваме без да 
използваме, например, интернет технология или компютърна технология“ – не би могло да се провежда 
ефективно обучение .

от казаното до тук може да се обобщи, че анкетираните студенти приемат за нормално възникване-
то на проблемни ситуации при използване на техническите средства и ако те не възпрепятстват напълно 
представянето на учебното съдържание не би следвало да се повлиява мотивацията им в негативен ас-
пект, за разлика при дистанционната форма на обучение, но само ако не може да се провежда активен 
учебен процес . 

подготовката на студентите за урок непосредствено преди неговото провеждане може да повлияе 
мотивацията им . Само един от анкетираните заявява, че има нужда от втори монитор, чрез който да ор-
ганизира работата си по удобен начин – платформата се стартира на единия екран, а музика, видеа, сним-
ки и други средства за обучение на другия екран (Фигура 7) . 

Фигура 7. Необходимост от допълнителни средства

последните четири въпроса от анкетата целят да се получи информация за трудности от дидактиче-
ски, методически, технически, организационен характер, които студентите имат при използване на ин-
формационните и комуникационни технологии в представените от тях уроци: 

 y проблем е дейността „изпълнение на музика“, която не може да се осъществи от класа в дистан-
ционна форма на обучение поради несъвършенствата на интернет технологията – разминават се 
текст, музика, понякога прекъсва звука и т .н .;

 y по-трудно се обхващат всички ученици тъй като част от тях не се показват на екрана, а оттам и сту-
дентите не могат да видят реакцията им, например след задаване на въпрос;

 y учениците често се разсейват, когато са пред компютрите си у дома; 
 y музиката не е „нещо“, което може да се преподава дистанционно, особено когато учениците нямат 

достатъчно натрупани музикално-слухови представи;
трима от анкетираните споделят, че нямат проблеми от дидактически, методически, технически и ор-

ганизационен характер при подготовка за урока . 
ако проблемите с използване на информационните и комуникационни технологии влияят върху мо-

тивацията на студентите най-много са отчетени при интернет връзката, времето за подбор на задачи и 
тяхното изготвяне, забавянето и неравномерното трансфериране на потока от данни . като трудности при 
представяне на учебното съдържание са посочени слабата интернет връзка; изчакване на отговора на 
учениците в следствие на латенцията, което удължава предвиденото време за всяка предварително под-
готвена задача; забавяне на картината (насичане) при представяне на динамично изображение . едва 29% 
споделят, че не изпитват затруднения при използване на информационните и комуникационни техноло-
гии по време на урока .

не винаги проблемите, пред които се изправят студентите (учителите) при подготовка и използване 
на информационните и комуникационни технологии трябва да ги демотивира . чрез последният въпрос 
от анкетното проучване се разглежда именно това (Фигура 8) . голяма част от анкетираните споделят че 
технологиите подпомагат учителя за „селекция на видео и аудио материал използван за демонстрация 
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в часа“; може да служат за нови идеи за представяне на учебното съдържание; подбор на изображения; 
подпомагат ги в различни ситуации, но не уточняват кои . 

Фигура 8. Подпомагане на учителя чрез технологиите

Въз основа на направеното проучване са изведени изводи по отношение на установените проблеми 
при използване на информационните и комуникационни технологии от студентите и тяхната мотивация . 

при демотивиране за използване на технологиите в следствие на нежелание за употреба на техни-
чески средства е добре да се обърне внимание на възможностите, които предоставят за обогатяване на 
знанията и уменията на учениците както и на студентите и по какъв начин може да се използват за улес-
нение на учителя при бъдещата педагогическа дейност . 

За намаляване на демотивацията при подготовка и представяне на урок с използване на информа-
ционните и комуникационни технологии може да се обърне внимание на студентите за дигиталните ком-
петенции, които трябва да придобият по посока на уменията за боравене с технически средства, манипу-
лиране, трансфериране и възпроизвеждане на аудио и видео съдържание и ползите от това . 

подготвените за конкретния урок аудио и видео ресурси да се презентират в самостоятелна среща 
на използваната от училището платформа (google meet, Zoom и т .н .), към която се присъединява допъл-
нително устройство (втори компютър, смартфон или таблет) . чрез допълнителното устройство се придо-
бива яснота за стабилността на интернет връзката, безпроблемната работа на презентиращото устрой-
ство, качество на видео картината и звуковата картина . ако тази проба се направи не по малко от 30 мину-
ти преди началото на урока времето ще е достатъчно, за да се отстрани появата на технически проблем . 
трябва да се отбележи, че чрез тази проба не се гарантира за безпроблемното провеждане на урок по му-
зика с 30 ученици в платформата . Целта е да се установи, че компютърът работи безпроблемно, при кое-
то студентите ще бъдат по уверени в използваните средства .

да се тества скоростта на интернет връзката и дали тя е подходяща за представяне на видео и аудио 
информация в реално време независимо от платформата, в която се извършва учебната дейност . добре е 
да се изпълнят препоръчителните, а не минималните изисквания за производителност на компютърните 
средства и интернет, изисквани от разработчикът на платформата, в която се извършва учебната дейност . 

при подготовка и след провеждане на урока по музика е добре да се анализират проблемите при 
представяне на учебното съдържание с помощта на информационните и комуникационни технологии и 
възможните начини за тяхното преодоляване . предполага се, че това ще спомогне за повишаване на уве-
реността при използване на технологиите и в рамките на обучението си студентите ще бъдат сигурни в 
способностите си и ще натрупат необходимите познания, за да се чувстват сигурни за преодоляване на 
различни проблемни ситуации, което няма да оказва негативно влияние върху мотивацията им впослед-
ствие . 

ако студентът разполага с резервни средства, например таблет и компютър, може да се подготвят за 
представяне на учебното съдържание в случай, че едното дефектира . особеното е, че заменящото ус-
тройство трябва да изпълнява същите функции като основното при представяне на определено учебно 
съдържание . така целите на урока ще се постигнат .
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