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Abstract: The text addresses the issue of the practical applicability of innovative techniques and approaches in the teaching of literature in the junior high school stage as an option for motivating the reading skills of
adolescents. The focus has shifted to the methodological side of the learning process. The works by Bulgarian
authors, included in the curriculum for 6th grade, were used as source works, but the emphasis was placed on
the creative reading of the poem „Brothers of Gavrosh“ by Hristo Smirnenski. A model for an illustrative methodological framework for the perception, analysis and interpretation of the work with the help of technological tools is presented. The positives and negatives of the approbation of the creative approach in the teaching
of literature are presented.
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Целта на настоящата статия е да анализира интегрирането на съвременни дигитални технологии като
помощно средство, но и като ефективен методически инструмент в преподаването по литература в прогимназиален етап. Фокус на изследването е проблемът за изграждането у учениците на естетическо отношение към езика на поезията чрез креативен прочит на художествен текст със средствата на изкуството, текстостилистиката и технологиите. Приложена е интересна методическа система при усвояването на
българската лирика в 6. клас с оглед на формирането на умения за пълноценното ѝ художествено възприемане. Разработен е урок за естетическите функции на стихотворния език, за съотношението между словото в стиха, лирическия образ и художествената идея в произведението „Братчетата на Гаврош“ от Христо Смирненски, като е поставен акцент върху задачите с изследователски характер, развиващи творческото мислене у подрастващите.
Съвременното поколение ученици е от т.нар. „дигитални хора“, които израстват в наситен с технологии и информация свят. Това до голяма степен налага необходимостта от разработване и внедряване на
нови и актуални подходи в обучението по литература, които да предлагат решения при усвояването на
художествения език чрез използването на дигитални инструменти, уебсайтове, мобилни приложения и
социални медии. Като анализира въздействието на съвременните технологии в обучението по литература, авторът прецизира функционалната значимост на литературата за интелектуалното, емоционалното
и моралното развитие на учениците.
РОЛЯТА НА ЛИТЕРАТУРАТА
Техническите (цифровите) приложения и новите медии са незаменима част от ежедневието на съвременната младеж. За подрастващите интернет е бързо достъпен източник за почти всичко. За съжаление,
книгите стават все по-малко популярни дори ако и да предоставят информация, която обикновено е понадеждна от тази, която може да се намери в интернет. Този факт не бива да се приема с отчаяние, а поскоро като насърчение за изнамиране на нови форми за активиране на читателските умения на дигиталното поколение. Един добър начин за „разрешаване“ на проблема е преподаването на литература в училище. Защо литература? Как преподаването на литература да се адаптира към дигиталните потребности
на учениците?
Чрез литературните произведения може да се реализира непряка подкрепа за културното обогатяване на подрастващите. Въпреки че художествените творби разказват най-вече измислени истории, вклю-
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чително създадени сюжети, персонажи и действия, те често разкриват важни аспекти от реалния живот,
дават на учащите представа за културните характеристики на обществото и им позволяват да откриват паралели и разлики между собствения си живот и идеи и тези, представени в историята.
Другата причина за необходимостта от четене и преподаване на литература се обяснява с „езиковия
модел“. Езикът на литературата благоприятства за увеличаване на възприемчивия речник на учениците.
Преподаването на литература с оглед на „езиковия модел“ не означава справяне със специфична лексика, граматични структури или други езикови явления на литературното произведение по механичен начин, а по-скоро развиване на осведомеността относно обхвата на възможностите и креативността при използването на българския език.
Освен че повишава културните познания на учениците и процеса им на изучаване на художествения език, „моделът на личностно израстване“ е друга важна точка, която обосновава необходимостта от
четене и преподаване на литература в класната стая. Ако учителят успешно приложи целите си в действие, учениците могат да носят удоволствието от литературата със себе си извън училище и да изпитват
потребност да четат допълнителни произведения сами. Опитвайки се да се поставят в позицията на различни литературни герои, те също могат да развият чувството си за съпричастност и способността си да
променят перспективите. Личният растеж в този контекст обаче включва и учене от литературата от гледна точка на обществените, културните и индивидуалните аспекти. Знанията, които учениците придобиват чрез четене на литература от различни области и по различни теми, допринасят значително за развитието на собствената им личност.
Краткото описание на ролята на литературата за културното и личностното развитие на учащите разкрива не просто предимствата на четенето на художествени произведения, а по-скоро цели да акцентира
върху необходимостта от изнамиране на нови методически възможности за преподаването на литература в клас, и то със средствата на съвременните технологии.
ТЕХНОЛОГИИТЕ В ПРЕПОДАВАНЕТО ПО ЛИТЕРАТУРА
В ерата, в която да си цифрово грамотен вече не е лукс или въпрос на избор, а необходимост, за учителите е важно да осъзнават ползите от информационно-комуникационните технологии и да ги използват адекватно в преподаването както на теоретични, така и на практически знания по литература, като
създават мотивираща среда с практико-приложна насоченост за възприемането и осмислянето на художествените текстове.
В хуманитаристиката присъствието на образователните онлайн ресурси предизвиква съвсем логичния въпрос: Възможно ли е технологиите, които са тясно свързани с дехуманизацията на обществото, успешно и адекватно да идентифицират и интерпретират човешките ценности, лежащи в основата на всяко литературно произведение? Проблемът вероятно не би изглеждал по този начин, ако зададем въпроса по друг начин: Подготвен ли е методологично учителят по литература да изясни спецификите на художествената творба, следвайки социокултурния, литературния и комуникативния подход в обучението по
литература?
Изучаването на класически художествени текстове, писани преди дигиталната ера, е съпроводено с
разбирането на културно-историческия контекст и връзката му със социалния контекст, което означава
познаване на обществената конфигурация в конкретния исторически момент, пресъздаден в произведението. [1] Тук в помощ на учителя по литература се явява визуалната подкрепа от автентични снимки,
фактологични изображения, ръкописи, първи публикации, периодичен печат, филми и др., които са надежден инструмент при възстановката на историческото време. Но по какъв начин тези възкресени стари вещи и пожълтели черно-бели снимки могат да провокират усещанията и възприятията на учениците, когато те са Homo digitalis с онлайн реалност и за тях традиционното четене е заменено от „модерни“
читателски практики? Учителят по литература всъщност е изправен пред предизвикателството как ефективно да интегрира информационните технологии в преподавателската си практика, балансирайки между академичността и технологиите.
Ако се използва адекватно, интернет може да бъде изключително богат източник на творчество, особено когато става въпрос за откриване на дискусии по морална дилема, които са в основата на повечето литературни произведения. Чрез създаване на форум за обсъждане на творбите, анализирани по време на час, учениците могат да задават и да получават отговори на въпросите, които ги вълнуват. По-често обаче като предпочитан технологичен ресурс се явяват електронните книги (творби), систематизирани по автор в дигиталната библиотека https://chitanka.info. Онлайн библиотеката е изключително удобство за учениците, като осигурява неограничен достъп до творческото наследство на изучаваните автори.
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В допълнение богатата по съдържание платформа позволява да се изграждат проблемно-тематични профили на даден писател. Подобен профил изработиха шестокласниците в предварителния час, посветен
на творческия път на Христо Смирненски, като се запознаха с импресията „Босоногите деца“ и с откъс от
поетичния цикъл „Зимни вечери“.
Към „списъка“ на технологичните образователни ресурси за часовете по литература може да се добавят още:
yy https://prezi.com – уеб базиран софтуер за създаване на интерактивни презентации за представяне
на идеи чрез ефекта zoom върху голямо виртуално платно1;
yy https://kahoot.com – уебсайт за създаване на учебна игра, тест или викторина за любопитни факти
по всяка тема, на всеки език2;
yy https://www.liveworksheets.com – сайт за създаване на интерактивни презентации, викторини и тестове;3
yy https://www.notion.so – сайт за форматиране на PDF файл в разгръщаща се книга;4
yy http://www.letterpop.com/builder.php – приложение за генериране на училищен новинарски бюлетин;5
yy https://www.powtoon.com – платформа за създаване на видео презентация;6
yy https://presenter.ahaslides.com – напълно интегриран презентационен софтуер с богат инструментариум за създаване на динамична и приобщаваща презентация викторина с игри и въпроси;7
yy https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator – платформа за генериране на литературни истории с богат избор на готови шаблони за място, пейзаж, герои, знаци, инфографики и текст. С този
инструмент с лекота може да се изработят презентации, електронни вестници или работни листове върху конкретно произведение.8
МЕТОДИКАТА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРА
Формирането на естетическо отношение към художествената реч и към собствената езикова компетентност е една от първостепенните задачи на обучението по български език и литература, за чието реализиране трябва да се търсят най-ефективните методи и форми на работа. В досегашната си преподавателска практика отчитам, че учениците в прогимназиален етап срещат сериозни трудности при художественото възприемане и интерпретиране на лирическата творба. Те са най-безпомощни тогава, когато
се налага да осмислят асоциативно-образната и емоционално-експресивната функция на стихотворния
език, да свържат картините и микрообразите в лирическото произведение с лирическия образ и с художествената идея, да изяснят значението на думата в контекста на художествената образност. А да се изучава стихотворният език, ще рече да се подходи към него като към средство за изграждане на лирически
образи и за внушаване на чувства, мисли и идеи.
Изборът ми за разработване и прилагане на ефективна методика при възприемането на художествен
текст в 6. клас не е случаен. Шести клас се явява междинен за прогимназиалния етап на основното училище. С дейностите в пети клас е осъществен преходът между начален и среден етап в образованието,
променен е подходът към литературния текст, сменени са съответно и методическите форми на работа,
повишени са изискванията при анализа и интерпретирането на художествения текст. За да се осъществи
функционална приемственост между пети и шести клас, трябва да се използват знанията и уменията на
учениците за работа върху художествен текст, познанията им върху понятията от теория на литературата, способността им да създават писмен и устен текст. В шести клас продължава работата за насърчаване и усъвършенстване на литературната компетентност, като читателската култура на учениците се издига на по-високо равнище. Това означава да се развиват естетическото възприемане, възпроизвеждащото
въображение, логическата мисъл и паметта, т.е. учениците да бъдат възпитавани да мислят литературно.
В заложените програми по литература за 6. клас е акцентирано върху формирането на социокултурни, литературни и комуникативни компетенции. Класическият методически модел на естетическото възприятие на поетична творба би изглеждал по начина, представен в таблица 1.
Всъщност, интерпретирайки лирическото произведение, учителят се стреми да фокусира вниманието на учениците върху елементите и свойствата, които произтичат от отговора на въпроса: Какво е литература? Само една малка справка с речника на литературните термини [2] показва, че литературата е изкуство на словото, чрез което се изобразява действителността, като се дават по художествен път знания
за реалния живот. Може би оттук произтичат и трудностите при преподаването на „стандартите“ на подобен род изкуство, което от своя страна налага да се помисли за съдържанието и обема на материала по
теория на литературата, отнасящ се за лириката, и да се решат редица теоретически задачи и методиче-
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ски въпроси за ефективно изучаване на лириката съобразно със съвременните цели и задачи на литературното обучение. [3]
Таблица 1. Алгоритъм за анализ на лирически текст
Алгоритъм за анализ на лирически текст
Какво е мястото на лириКаква е лиСтилистиСтилистиКой говори в На кого се
За какво се
ческата творрическата
чни тропи в чни фигури
поетичес-кия говори в те- говори в теба в творкомпозиция поетичния в поетичния
текст?
кста?
кста?
чество-то на
на творбата?
текст
текст
поета?
Обръще-ние
РеторичВ колко строПоетът и не/ обръщане
Посочване и ни въпроси,
Говори лириТема на
фи е ориI говият творкъм отде-лен
коментар на възклицачес-кият АЗ
творбата
гиналната
чески път
герой
епитетите ния, обръщетворба
ния
Място и вре- Говори се от
ПреобладаОсновОбръще-ние
Посочване и
ме на напис- името на коващи чувства ни смислоПовторе-ния,
II
към група /
коментар на
ване на про- лективно-то
и настроеви части на
градация
общност
метафорите
изведението
НИЕ
ния
творбата
Какъв моГовори се
Връзкамент от био- Говори се за
Лиричес-ко
Посочване и
без конкретта межПоетическиграфията на назован лиописание на
коментар на
III
но назоваваду отделните внушения
писателя от- рически гелица и предметонимиине на адрете смислови
на автора
разява творрой
мети
те (...)
сата
части
бата
КРЕАТИВНО ЧЕТЕНЕ НА КЛАСИЧЕСКИ ТЕКСТ
Непосредствено след урока за нови знания, свързан с биографията на писателя Христо Смирненски,
с творческата история на произведението „Братчетата на Гаврош“ и въвеждащ анализ на лирическата
творба, провеждаме комбиниран урок за креативен прочит на художествения текст от името на малките гаврошовци.

Фигура 1. Дигитален вестник
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Опорните въпроси, по които се движим, са: Кои са братчетата на Гаврош? Как Смирненски разкрива
злата орис на бедните деца? От какво е предизвикана мъката на децата? Защо съдбата към едни е щедра,
а към други – жестока? Как градът предполага безизходната участ на децата? Има ли гаврошовци днес?
Отговорът на последния въпрос насочва вниманието към актуалното звучене на проблема и разпознаването му в реалната действителност. За по-голяма ефективност разделяме класа на четири екипа: репортери – излъчват интервю с автора, журналисти – пишат новина за електронен вестник, художници – рисуват дигитална илюстрация с цветовете на тъгата и изследователи – изработват виртуален постер.
Групата на журналистите има задача да съчини кратък репортаж по конкретно изображение, съответстващо на темата, като опише ситуацията от снимката в сюжет. Учениците разполагат с опорни въпроси,
по които работят. Задачата обаче има продължение – изработване на дигитален вестник с приложението http://www.letterpop.com/builder.php, в който начинаещите журналисти подреждат информацията, подадена от останалите екипи.
Художниците рисуват с инструментите на програмата Paint дигитален портрет на тъгата и болката на
братчетата на Гаврош, като се опират на информацията от лирическото произведение. Фокус на арт интерпретацията са малките гаврошовци, които от раждането си са обречени на страдание и нищета. Подобно на всички деца и те жадуват обич, но получават само безразличие. „Поглъщат“ с очи отрупаните
витрини на магазините, но често си тръгват с празни ръце. Това са децата на града, които отрано опознават мизерията и се сблъскват с жестокостта на живота.

Фигура 2. Дигитален портрет на тъгата
Изследователите изработват история в картини [4] с помощта на предложения инструментариум в
https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator. Класът се разпределя в малки екипи, като всеки от тях
работи върху отделна строфа на творбата. При коментар за избора на изображението говорителят на съответната група аргументира направения подбор. Готовата презентация трябва фактологично да следва
съдържанието на произведението и да отговаря на хронологическата последователност на художествения текст.

Фигура 3. История в картини
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Класът се разделя на четири групи, като всяка от тях разсъждава върху отделен аспект по поставен
предварително въпрос при разработването на съвместна викторина. Всеки от екипите разсъждава съответно върху предпоставките за проблема, състоянието на бедата, предлага варианти за разрешаването
на сложния въпрос, търси изход от злочестината, като изготвя списък с отговори за предстоящата викторина. Определяме време за работа, уверяваме се, че участниците от всяка група са разбрали задачата и
позицията на своята група, защото на следващия етап всеки от тях се превръща в експерт, който представлява групата си пред всички останали. От първоначалните групи формираме „експертни групи“, в които
има по един участник от всяка основна група. Например основна (първоначална) група А има участници
А1, А2, А3, А4; група Б – Б1, Б2, Б3, Б4. Формират се експертни групи: I. – А1, Б1, В1, Г1; II. – А2, Б2, В2, Г2;
III. – А3, Б3, В3, Г3; IV. – А4, Б4, В4, Г4. Всеки експерт представя на останалите от експертната група резултатите на своята основна група от дискутираното по поставения въпрос. Обобщаваме резултатите и записваме най-подходящите отговори, след което започва същинската викторина.
Група А
А1-А2-А3-А4
Група 1
А1-Б1-В1-Г1

Таблица 2. Организация на екипната дейност
Група Б
Група В
Б1-Б2-Б3-Б4
В1-В2-В3-В4
Група 2
Група 3
А2-Б2-В2-Г2
А3-Б3-В3-Г3

Група Г
Г1-Г2-Г3-Г4
Група 4
А4-Б4-В4-Г4

Описаните дейности са малка част от прилагания в клас методичен модел на обучение чрез активно участие. Внедряването на образователно-технологичните ресурси в преподавателската практика развива въображението, провокира логическото и аналитичното мислене, цели придобиването не само на
знания, но и на умения, насърчава както способността за екипна работа, така и изявата на личностните
качества и талантите. Използването на дигиталнитe инструменти при преподаването на литература развива критическото мислене у учениците, които интерпретират класическите художествени текстове през
призмата на собствените си изживявания, размисли и досегашен опит. Интегрирането на технологиите в
методологията на обучението по литература се оказва стимулиращ и ангажиращ начин за адресиране на
различни комуникационни концепции и предизвикателства на XIX век.
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