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Abstract: Using the cloud platform Google for Education, the usage of various instruments in music lessons, 
so as to support and complement the methodology in music education is highly important in the contemporary 
education. Music education is not an exception, on the contrary – a music teacher should answer a number of 
issues that have to be resolved in the process of teaching, according to his technical and technological skills, the 
age of students, the school features – classes, etc.

Teacher’s talking time is reduced during the lesson, which is definitely in favour of students, so that they are 
active participants in the educational process, they are taught by the teacher to infer meaning of new terminol-
ogy, to use the previous knowledge in a context which definitely activates their students’ schemata and contrib-
utes to their future development in different educational spheres.

Keywords: distance learning in an electronic environment, methodology in music education, issues that 
need to be addressed in the teaching process.

Обучение от разстояние в електронна среда по смисъла на Закона за предучилищно и училищно об-
разование (Чл. 115а) се организира при обявени извънредни обстоятелства, когато присъственият обра-
зователен процес в училището е преустановен, чрез използване на средствата на информационните и ко-
муникационните технологии. Отново в Закона за предучилищното и училищното образование е посоче-
но че „Синхронното обучение от разстояние в електронна среда“ е обучение от разстояние в електронна 
среда, при което обучаващият и обучаемите взаимодействат в реално време, едновременно, присъстве-
но, чрез визуален контакт през електронна платформа1. От 16 март 2020 година с обявяването на извън-
редна епидемична обстановка всички училища в България трябваше много бързо да организират обу-
чението на учениците си по начин, по който в максимална степен да осигурят предвидените в Закона да 
предучилищно и училищно образование и Наредба № 10 за организация на обучението условия за това 
обучение.2

В ОУ „Екзарх Антим I”, гр. Пловдив процесите на дигитализация и въвеждане на облачна платформа в 
процеса на обучение и администриране стартираха още през учебната 2018/2019 година с въвеждане на 
Google за образованието – единна платформа със собствен домейн, служебни акаунти, през които пре-
минава официалната кореспонденция на училището и всички педагогически специалисти, обучение на 
педагогическите специалисти за работа с платформата, поетапното ѝ въвеждане в процесите на админи-
стрирането и пр. Отделни преподаватели своевременно опитваха създаването на класни стаи и възлага-
нето на задачи за изпълнение – индивидуални и групови в рамките на учебните часове през класни стаи с 
наличните в училище лаптопи и хромбуци. Работата беше насочена предимно към учениците от прогим-
назиален етап, които вече имаха създадени акаунти и в различна степен ги ползваха. 

Обявеното извънредно положение на 16 март 2020 г. ни свари неподготвени, но не съвсем. В рамки-
те на един ден администраторите на облачната платформа в училище създадоха профили на учениците 
от начален етап и ги предоставиха на класните ръководители, а също така и съдействаха на всички класни 
ръководители и преподаватели да направят класни стаи по учебните предмети, по които преподават, да 
поканят учениците в класните стаи, да информират ученици и родители как ще протича работата от раз-
стояние, какво означава Meet връзка и как се получават и изпращат материали и задания.
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Още от първия ден обучението от разстояние в електронна среда в училище стартира като синхрон-
но за всички ученици от I до VII клас чрез образователната платформа Google Workspase for Education и 
Google Meet. В процеса на работа се уточняваха правилата за работа: възлагане на задачите през „Работа 
в клас“, като „Задание“ или „Материал“, в зависимост от планираните задачи. В процеса на работа всички 
педагогически специалисти експериментираха различните инструменти на платформата, възможностите 
които предоставя всеки един от тях, мястото им в урока, където е най-добре да бъдат приложени, както и 
възрастовите особености на учениците. Обучението от разстояние в електронна среда провокира педаго-
гическите специалисти да търсят начини, средства и специфични похвати, с които допълват установените 
методически практики по всеки един учебен предмет, така че да отговаря на условията на работа и в мак-
симална степен да бъде в подкрепа на усвояването на знания, умения и компетентности от учениците.

Обучението по музика не прави изключение, дори напротив – постави пред преподавателите по му-
зика редица въпроси, които трябваше да бъдат решавани в процеса на работа, съобразно техническите и 
технологични умения и възможности на преподавателя, възрастта на учениците, особеностите на учили-
щето – класа – паралелката и пр. Изисква се допълнително време за подготовка не само на материалите 
и ресурсите за всеки конкретен учебен час, но и на средата за работа – техника, която обезпечава обра-
зователния процес, качеството на интернет връзката.

В този смисъл е важно да си припомним мястото и значението на знанията в урока по музика: „Зна-
нията се разглеждат като резултат на мисленето и като процес на получаване на тези знания. Най-често 
знанията се свързват с понятията“ – Мария Попова [1].

Което означава, че учителят не „преподава“ урок, не разказва подробно и обстоятелствено, а заед-
но с учениците наблюдава музикални явления, коментира звучаща музика и насочва вниманието към от-
делни важни за случая правила, принципи, дейности и пр. Понятията, които се използват в урока по му-
зика не се обясняват, не се цитират и наизустяват. Тяхното значението учениците осъзнават постепенно, 
чрез въпроси, задавани във връзка с музиката, която прозвучава в учебните часове. Избягват се подроб-
ните дефиниции и определения. Важно е учениците да знаят значението на термините и да ги употребя-
ват правилно във всяка конкретна ситуация. Ако се констатира неточност, учителят задължително кориги-
ра и обяснява, но това става покрай основната дейност предвидена в дадения момент. Знанията в урока 
по музика могат да се групират по различни начини:

1. Знания, които имат отношение към вокални и хорови навици.
2. Знания от областта на елементарната теория на музиката – линейно-нотна система, изразните 

средства в музиката и др.
3. Знания от областта на история на музиката – световна и българска.
4. Знания за елементите на музикалната изразност – тембрите на човешките гласове, музикални ин-

струменти и ансамбли, принципите на формообразуване, музикалната структура.
Първата група знания са основни и централни, и заемат водещо място в обучението на учениците от 

начален етап. Втората група знания имат изключително практическа насоченост и касаят придобиване-
то на най-елементарна нотна грамотност. Третата и четвърта група знания подпомагат една от основните 
дейности в урока по музика – възприемането на музика.

От направеното до момента изложение мисля, че става ясно, че знанията в урока по музика всъщност 
са умения и компетентности, които учениците придобиват постепенно, натрупвайки опит, представи и от-
ношение за музикалните процеси.

Обучението по музика е регламентирано с Държавните образователни стандарти, утвърдени за всяка 
степен на общото образование, в която се изучава учебния предмет Музика: начален етап, прогимназиа-
лен етап и първи гимназиален етап, с утвърдени учебни програми за всеки клас от I до X клас вкл. (фикси-
рани теми, компетентности като очаквани резултати от обучението, нови понятия, препоръчително про-
центно разпределение на задължителните учебни часове за годината, специфични форми и методи на 
оценяване на постиженията на учениците, дейности за придобиване на ключовите компетентности, как-
то и междупредметни връзки), с училищни учебни планове, съдържащи определен хорариум часове за 
всеки учебен предмет.

Урокът по музика е структурната единица, чрез която се реализира училищния учебен план и учеб-
ната програма. Известните в педагогическата психология типове уроци са следните: урок за нови зна-
ния, урок за обобщаване на знанията, преговорен урок, обзорен урок и смесен тип урок. В структурата на 
учебните програми тези типове уроци са заложени по следния начин: за нови знания, за упражнения, за 
преговор, за обобщение, за контрол и оценка, за наблюдение в извънучилищна обучаваща среда, като за 
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всеки е посочено препоръчителното разпределение на часовете в проценти. 
В известна степен тази унифицираност създава затруднения при определянето и диференцирането 

на урока по музика, тъй като получаването на знания при заниманията с музикални дейности имат под-
чинена роля и не е редно мястото им в урока по музика да е определящо за неговата структура. Поради 
тази причина, стъпвайки на методическите разработки на професор Пенка Минчева с основание може 
да кажем, че е по-удачно урокът по музика да се разграничава по преобладаващата дейност в него. В то-
зи случай определяме следните типове уроци:

 y урок, в който централно място заема работата върху нова песен;
 y урок, в който преобладава художественото изработване на песен/песни;
 y урок, в който учениците за запознават с ново музикално произведение, заучаване на нови теми, на-

блюдение и прочие;
 y урок, в който се разглеждат съставени музикални колекции – урок -концерт с коментар;
 y урок, в който преобладават творческите дейности – съчиняване на музика, прослушване на творби 

с цел да се подберат откъси подходящи за озвучаване на дадена приказка и пр.;
 y урок-празник, в който се изпълнява съчинена от учениците музика по сюжет или концертно изпъл-

нение на детски творби по конкретен повод.
Важно е да си припомним, че във всеки от изброените типове уроци преобладава даден вид дейност, 

но задължително присъстват и останалите. Последователността на дейностите във всеки урок не може да 
бъде точно регламентирана. По принцип преобладаващата дейност заема преобладаващата част от вре-
мето или поне първата половина на урока, когато учениците са по-съсредоточени. При подготовката на 
урока се имат в предвид и следните особености: отделните елементи от урока трябва да бъдат обедине-
ни от общ сюжет или тема, отделните елементи да бъдат логически свързани, а музикалния материал да 
бъде от един интонационен стил.

Какво се случва с обучението по музика в условията на обучение от разстояние в електронна среда?
Споделям опита си от работата ми в часовете по музика с паралелките от III а, III б и III в клас в ОУ „Ек-

зарх Антим I“, гр. Пловдив през учебната 2020/2021 година. Въпреки желанието на обществото, ученици-
те от начален етап да се обучават възможно най-дълго време присъствено, за всички страни в образова-
телния процес беше ясно, че ще има и моменти в които ще трябва да работим в условията на обучение от 
разстояние в електронна среда. Ето защо в началото на учебната година по всички учебни предмети бя-
ха създадени класни стаи за всяка паралелка. В присъствените часове беше отделено време да се пока-
же на учениците какво се очаква от тях при обучение от разстояние в електронна среда. Отработени бя-
ха конкретни задачи, показано беше как и къде се публикуват задачите от преподавателя и как се изпра-
щат отработени към преподавателя: публикуване на темата в раздел „Работа в клас“, вписване на тема-
та или дата на часа по музика, за която се отнасят описаното като работа по време на учебния час, линк 
към съдържанието на учебника, прикачени презентация, „бяла дъска“ с подготвени упражнения за часа, 
Google формуляр и пр.

Фигура 1. Възлагане на задача в класната стая.
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Кои са трудности по време на обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС)? 
1. Важен проблем е времетраенето на учебния час. 
Дейностите в урока по музика трябва да се организират така, че да се постигнат заложените цели в 

рамките на 20 минути за учениците в начален етап и 30 минути за учениците в прогимназиален етап, 
вместо за 35-40 минути. Разликата е особено съществена за учениците от III и IV клас Това налага прераз-
глеждане на обема от задачи, въпросите, които ще бъдат задавани, за да се достигне, изведе и затвър-
ди новото знание, използвания музикален материал, времето за получаване на отговори и не на послед-
но място времето за проверка на присъстващите в класната стая, тяхното присъединяване, времето за 
включване и изключване на микрофоните и др. 

2. Качеството на звука и музика по време на обучението в онлайн среда. 
В ОУ „Екзарх Антим I“ условията за работа в интернет среда са много добри. Училището е обезпече-

но с добра интернет връзка, с лаптопи/компютри и тонколони във всеки кабинет, с платформа за онлайн 
обучение предлагаща различни възможности за комуникация. Оказа се, че въпреки различните варианти 
на споделяне на екран по време на Meet връзката на синхронния учебен час, не всеки път всички ученици 
чуват, това което учителят презентира – демонстрира като звукова задача. Ето защо по време на онлайн 
обученията с колегата по музика стигнахме до извода, че за да обезпечим работата си е най-добре да ра-
ботим с два лаптопа, като единият използваме за достъп до класната стая, а от другия пускаме музиката. 
Вторият лаптоп съответно е свързан с озвучителна система или тонколони. Така работата на учителя по 
музика става двойна, но си гарантира, че всички ученици чуват задачите предвидени за часа по музика. 

3. Новите знания се научават от практическите дейности в часа по музика. 
Пеене, слушане, съчиняване, посредством въпросите, които преподавателят поставя за наблюдение, 

от споделените мнения и отношения върху даден музикален материал, от емоцията и чувствата, които 
поражда музиката у учениците/слушателите. В този смисъл ефектът на „колективната“ емоция при обуче-
нието в ОРЕС липсва или поне е видима само са преподавателя, който би могъл да сподели впечатление-
то си от реакциите на учениците пред мониторите. Трудно се получава и дискусия, тъй като това би отне-
ло много от времето на учебни час за даване думата на повече участници, изслушването им, достигане-
то на общи изводи и заключения и пр. Новите възможности на Google for Education за разделяне на пара-
лелката на групи е добър вариант и има своето място при провеждането на синхронни учебни часове по 
време на обучение от разстояние в електронна среда, но е необходимо повече време за реализирането 
на груповата работа и в този смисъл е по-трудна за реализиране с ученици особено в начален етап на ос-
новното образование.

4. Основен проблем при обучението по музика е невъзможността да се реализира една от основни-
те дейности в часа по музика – изпълнението на музика. 

При разучаване на нова песен няма проблем тя да прозвучи няколко пъти със зададени от препода-
вателя различни въпроси на учениците за наблюдение. Самото заучаване чрез изпълнение остава да бъ-
де направено „самостоятелно“ от учениците на изключени микрофони, като се възложат задачи от типа 
на това да се „изпее“ припева или първи куплет /при по-малките ученици/, първи или втори дял при уче-
ниците от прогимназиален и гимназиален етап, ползвайки например правилата на играта „Беззвучен те-
левизор“ – т. е. учениците ясно да артикулират думите на песента. Може да се приложи и участието на 
ученици по групи: момчета – момичета или друго разделяне, което преподавателят вече е правил в клас-
ната си стая. Разбира се изключваме дали и как се получава заучаването на мелодията, но пък учениците 
свикват с текста на песента, което прави по-лесно изработването ѝ след завръщането им в училище. След 
упражнението на целия текст на песента учителят би могъл да пусне записа на песента и да повтори уп-
ражнението вече върху цялата песен.

Художествената работа върху разучавана вече песен е също толкова трудно да бъде реализирана по 
време на обучение от разстояние в електронна среда. Използвам в практиката си различни варианти ка-
то например разделянето на паралелката на групи – момичета и момчета, които поставям в ролята на ар-
тисти, които ще участват в записването на видеоклип. Записът на музиката вече е направен и сега пред-
стои запис на видеото. Ето защо всяка група когато изпълнява своя текст от структурата на песента тряб-
ва да стане права и да изразява с поведението си емоцията на песента. Друг предпочитан от мен вари-
ант при художествената работа върху песен е свързан с дейностите за съчиняване на музика. Възлагам на 
учениците да помислят за подходящ съпровод в куплета и в припева. Отново ги разделям на групи и уточ-
няваме коя група за коя част от формата на песента ще предложи съпровод в следващия учебен час. Така 
имаме възможност да видим и чуем няколко предложения, да се обединим около избора си, да упраж-
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ним предложенията по групи, след което да изпълним песента, два – три пъти, за да има смисъл и ефект 
и да бъде запомнено упражнението. Всички дейности свързани с изпълнението се реализират на изклю-
чени микрофони – т.е. учителят вижда работата на учениците, но не чува реално какво правят. Сред пред-
ложенията за съпровод са пляскане с ръце, тропане с ръце по маса, тропане с крак, удряне с дървени лъ-
жици или моливи.

5. Слушането на музика става водещата структурна единица в урока по музика провеждан в ОРЕС. 
Обикновено музиката се пуска от учителя, който е поставя 1-2 въпроса и след спирането ѝ очаква от-

говори от учениците, коментира и обобщава или дава съответно думата за обобщение на ученик от па-
ралелката. 

Слушането на музика се синхронизира много добре с инструмента „Бяла дъска“. Изготвям конкретна 
задача за почти всеки урок. Изпращам заданието до всеки ученик, така че той да може да работи по вре-
ме на звучащата музика – да подрежда солиращите инструменти по реда на тяхното прозвучаване, да оп-
ределя народния обичай, танца/хорото – схемата и размера и пр. След приключване на музиката давам 
възможност на ученик от паралелката да сподели екрана си и да демонстрира работата си. 

  
Фигура 2. Задачи с Jamboard по време на слушане на музика – музикални форми, хора и размери

За да бъде сигурен учителят, че всички ученици в онлайн класната стая гледат, слушат и работят по ед-
на и съща задача по време на синхронния урок се работи при непрекъснатото споделяне на екрана, кои-
то се осъществява по следните начини:

 y От преподавателя по време на работата с електронния учебник и поставянето на задачите свърза-
ни с прозвучаването на музика, при демонстриране на подготвените за часа допълнителни ресур-
си – презентации, видеоклипове и др.

 y От учениците при показване на отговорите им от работата по публикувани приложения, по вре-
ме на демонстрирането на конкретни предложения за съпровод на песен, по време на солово из-
пълнение на песен или откъс от песен и др., при споделяне на проблем, който изисква подкрепа от 
страна на преподавателя.

Използване на Google инструментите в часа по музика.
1. Google формуляр
Учениците дори и в начален етап (3. – 4. клас) с лекота се справят с Google формуляра оформен като 

тест за проверка на знания, а също така и като анкета. Считам, че този инструмент все пак намира по-ряд-
ко приложение в часовете по музика, особено в контекста на методиката на обучението и необходимост-
та знанията да са всъщност компетентности и умения.

Фигура 3. Google формуляр.
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2. Споделяне на документи
Google документи, таблици и презентации като споделени документи, в които учениците да вписват 

определени мнения, предложения идеи във връзка с учебното съдържание, да отговарят на поставени 
въпроси и пр. се използва повече от колегите, преподаващи в прогимназиален етап. Работата със споде-
лени документи изисква в известна степен опит, внимание и умения за текстообработка, каквито по-мал-
ките ученици не притежават и поставянето на такива изисквания означава работата в къщи с родител, а 
не самостоятелно.

Фигура 4. Използване на презентации, в които освен текст и снимки могат 
да бъдат приложени и упражнения 

3. Споделянето на видеоклипове
Споделянето на видеоклипове от Youtube е лесна и достъпна за всички възможност, в това число и 

включването на видеоклипове в презентации, изготвени по конкретна тема. Не бива да забравяме, че ви-
деата трябва са внимателно подбрани, да има подготвени въпроси за времето на наблюдението им, а в 
случаите когато са по-дълги да се избере и предложи за гледане и анализиране само онзи откъс от виде-
ото, който „обслужва“ темата на урока.

4. Google Jamboard 
Google Jamboard – Приложението дава възможност много бързо, паралелно със звучащата задача, 

учениците да работят по поставените задачи, които са онагледени с картинки, цветни етикети, кратък 
текст и пр. Задачите са предназначени за всеки конкретен час и в случай, че не стигне време за изпълне-
нието им до край, винаги някоя от тях може да остане за попълване самостоятелно от учениците. Когато 
задачите се изпращат с копие до всеки ученик може да се проследи неговата работа и напредъка му. По-
ставени по този начин задачите към учениците са лесни за изпълнение, атрактивни, защото са под фор-
мата на снимки, схеми и цветни етикети и много лесно се изпращат към преподавателя в класната стая 
по предмета. 

5. Други приложения
Под формата на пъзели, кръстословици, свързване на верните отговори, попълване на пропуснати 

думи и др., се приемат с любопитство и желание от учениците. Публикуваните в класните стаи на трето-
класниците упражнения направени с програмите Hot Potatoes и Jigs@w Puzzle 2 са указанията, как тряб-
ва да бъдат свалени и тогава изиграни. Към тях задължително давам задачи: след като направят пъзели-
те да запишат за колко секунди са подредили пъзела, да поставят наименование на пъзела, и пр. Актив-
ността, с която в следващия час учениците ме информират за резултата е показателна за това, че повече-
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то от тях се справят и с новите предизвикателства, интересно им е, а освен това знаят и предназначението 
на „сглобената“ чрез пъзела картина. Успешен инструмент в процеса на слушане на музика е инструмен-
та „Падлет“. В реално време учениците виждат зададените от преподавателя въпроси и вписват под все-
ки въпрос своя отговор. Всички участници в класната стая виждат и отговорите на своите съученици и така 
имат възможност да се допълват по време на слушането на музиката. Задачата поставена през платфор-
мата „Падлет“ може да бъде адресирано до всички, но може и да бъде зададена по групи. Вторият ва-
риант намирам за по-удачен, тъй като се гарантира наличието на отговори по всички зададени въпроси. 

Фигура 5. Поставена задача за изпълнение по време на учебен час с препратка към инструмента 
„Падлет“ – определяне на звучащите танци.

Обучение от разстояние в електронна среда освен предизвикателства и проблеми за решаване по-
ставя редица въпроси, които изискват дискусии и споделен опит от страна на педагогическата общност 
по отношение на методиката на преподаване на учебния предмет музика. Даването на определени на-
соки в тази посока, извлечени, синтезирани и обобщени от различни учебни практики считам, че би доп-
ринесло за постигането на единство в работа на колегите в „една посока“, независимо къде, кой и в как-
во училище преподава, увереност по отношение изпълнението на държавните образователни стандарти 
и сигурност, че това, което правим го правим по възможно най-добрия начин в конкретната обстановка.
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