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Abstract: The article presents possibilities for studying fiction text in 1.– 4. grade through groups of interactive
methods: for games and presentations, for collecting information, situational, for generation and creative aggregation
of ideas, for discussions. These methods are directed to develop cognitive reading and understanding skills, oriented
to search and extract specific information; to make direct statements; to interpretate and aggregate facts and ideas;
to analyze and evaluate the content, language and structure of the text. I support the understanding that every kind
of understanding in reading fiction text has its own manifestations associated with both genre differentiation and
general genre elements such as theme, idea, story, composition, problems, literary hero, artistic language.
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Съвременните изисквания, които поставя образованието в България, извеждат на преден план
конструктивистки теории и подходи, основани на разбирането, че в процеса на познавателна дейност
е активна ролята на учащия се в изграждането на собственото знание и усвояването му се обвързва
с преобразуване на стари модели в нови, основани на натрупан опит.
Малките ученици на новото поколение са по-различни от връстниците си през миналия век.
Това са децата на нет поколението. Дигиталните им умения и опитът, който имат в използването на
ИКТ в ежедневното си общуване, оказват все по-голямо влияние върху начина, по който те трябва да
бъдат обучавани. Тeзи факти пораждат проблеми в съвременния образователен процес. Търсят се и
се преосмислят нови подходи, методи и средства, чрез които учениците ще усвояват активно знания,
умения и компетентности. Това подчертава и М. Гърмидолова: „Промените, настъпили в новото
поколение ученици са причина учителят да търси нови, интересни, провокиращи и разнообразни методи
на работа, да използва съвременните технологии, нови образователни стратегии“ (Гърмидолова 2016:
217). Според Ив. Георгиева и Ю. Дошкова: „Всяка обучаваща система трябва да отговори на три
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основни въпроса – какво, защо, как…“ (Georgieva, Dochkova 2009: 436). Отговорът на тези въпроси
при обучението на днешните малки ученици, от една страна, трябва да е съобразен с виртуалния
свят, в който те прекарват по-голяма част от времето си, а от друга – с приложение на ресурси, чрез
които децата ще учат активно чрез изследване и взаимодействие. Използването на онлайн игри в
процеса на обучение в съвременното начално училище в голяма степен удовлетворява част от тези
изисквания. В част от изследванията си Ив. Георгиева и Ю. Дошкова установяват, че: „Повечето
деца в предучилищна възраст имат достъп до компютри и интернет и играят компютърни игри… В
българското интернет пространство няма изграден сайт с подбрани за възрастта на детето и подредени
в групи математически и логически игри, които да са на български език и да представят повече
типове задачи“ (Георгиева, Дошкова 2012: 316). Това твърдение е валидно и за други предметни
области. В този смисъл търсенето на подходи, които ще осигурят по-висока степен на интеграция и
разбиране на усвояваната информация, както и успешното £ прилагане в практиката, е основен въпрос
за българската образователна система.
Един от тези подходи, които се налагат днес в образованието, е интегралният. Той „съдейства
за трайното и задълбочено усвояване на учебния материал“ (Мойнова 2016: 190), заема водеща роля
в обучението в начален образователен етап, тъй като съдейства за активно включване на учениците
в познавателна дейност чрез трансфер на знания от различни предметни области и практическото им
приложение, които се опират на познавателния, социалния и емоционалния им опит, на „… единството
на когнитивния и емоционалния аспект на ученето…“ (Чуховска 2016: 253).
В полето на новото интегрално знание попадат редица феномени, един от които е художественият
текст. Тези текстове са голяма част от всички, предвидени за обучение на ученици в началните
класове. Общуването на 7–11-годишните с художествените текстове е преди всичко чрез слушането
и четенето им. Предвид особеностите на съвременните малки ученици се налага преосмисляне на
концепциите и технологиите за работа с художествен текст с оглед на пълноценен интерактивен
емоционално-сетивен и информационен трансфер между автор на художествен текст и читател. Целта
е изграждане на основна ключова компетентност, коментирана в съвременната учебна документация
по български език и литература, която е свързана с постигане на необходимото базово равнище при
комуникацията на български език за образователния етап 1.–4. клас. В този контекст формирането
на литературни компетентности чрез работа с художествен текст се явява основна част от формирането
на езикова грамотност, която се свързва с уменията на учениците за разпознаване, разбиране и интерпретиране на специфичната информация, която той носи.
При общуването с текста на художественото произведение чрез автора малките ученици възприемат, чувстват, преживяват, извличат и оценяват вложените в него смисли съобразно жизнения, културния, естетическия и професионалния си опит. Чуховска определя езика като „… инструмент за изразяване на онова, което сме получили чрез възприятието“ (Чуховска 2013: 575). Именно тръгвайки от
възприятието на специфичните художествено-изразителни средства и естетическата им организация
в текста, малките читатели овладяват богатството на българския език и обогатяват възможностите
си за свободно изразяване на мнение и оценка на многопластовия свят в художествения текст.
Както е известно, литературното художествено произведение е единство от съдържание и форма. Към съдържанието се отнасят замисълът, темата, фабулата, идейно-емоционалната оценка, сюжетът, образите, конфликтите и характерите. Формата се представя чрез композицията и използваните
от автора индивидуални изразни средства. Предвид целта за формиране на литературно грамотен
читател в начален образователен етап методическата работа с художествения текст следва да се
насочи към възприемането, разбирането, осмислянето и интерпретирането на компоненти на съдържанието и формата му съобразно нормативната документация по български език и литература. Реализирането на тази цел и особеностите на художествения текст предполагат приложение на интегралния
подход в обучението чрез взаимосвързано взаимодействие на сродни изкуства и предметни области.
Известно е, че приложението на интегралния подход обобщено може да се представи във вертикален и в хоризонтален план. Вертикалният план очертава вектора на индивидуалното развитие, а хоризонталният – удовлетворяването на актуалните потребности. За проявяване на актуалните потребности
от съществено значение е културната среда, в която детето съществува. Съществено възпитателно въздействие то изпитва от този възрастен, който умее да създаде подходяща културна среда. Сред найпредпочитаните средства за силно емоционално въздействие са произведения от художествената литература, предназначени за най-малките слушатели, които ги увличат не само с мелодичността си, а и с
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възможностите за изразяване на отношение чрез действия с ръцете, краката, тялото; с промени в изговора,
с пеене, танцуване и пр. В. Петрова изследва тяхното приложение в образователния процес и убедително
доказва значението на звуковата работа за усъвършенстване на устната реч до постъпване на детето в
първи клас. Обновява технологията на обучение по български език с логоритмични игри и препоръчва
разширяване на прилагането им в ежедневното общуване с детето в предучилищна възраст. Уточнява,
че за „… логоритмичните игри е необходим литературен материал, за да се изгради тяхната структура.
Подходящи са много от стихотворенията на български и чужди автори“ (Петрова 2008: 231).
Желанието за слушане на художествен текст от децата в доучилищна възраст благоприятства
проявяването на любопитство, което е основна предпоставка за възпитаване на слушателски интереси.
Като се основава на вече придобития опит, детето проявява способност за интерпретиране на художествен текст в разнообразни социални взаимодействия. По експериментални записки на В. Петрова в
„… играта „Артист“ участникът изпълнява чрез междуметие своята роля, а ако зрителите срещнат
трудности, им оказва помощ с характерни движения и действия…“ (Петрова 2006: 175). Посоченият
пример разкрива предимствата на разработената и внедрена от авторката технология за подбуждане
на социално взаимодействие между връстници чрез предварителна работа с художествен текст. В
обновяваната технология за литературна работа с художествен текст се прилагат не само разнообразни
театрализирани игри, а и в ежедневието съзнателно се създават ситуации на общуване за приобщаване
на децата към средата на културата. Започнатото в детската градина продължава в семейството,
когато поне „… единият от родителите разказва на детето за своите срещи през деня с личности като
… лекар, библиотекар, художник, продавач и пр.)“, споделя и препоръчва художествени текстове, в
които са разказани интересни истории за професиите на тези хора (Петрова 2010: 231).
По този начин детето постъпва в първи клас с определен литературен опит. Учителят може да
организира общуването на учениците с художествения текст, като го превърне в инструмент за преживяване, познание, естетическа наслада, а защо не и за осъществяване на определена цел в конкретна
житейска ситуация. Това позволява постигане на образователна интеракция, в която „… позицията
на детето в процеса на познание придобива нови характеристики – субектност, инициативност, адаптивност, самостоятелност, творчество“ (Конакчиева 2015a: 97). Синтезът на сродни предметни области
при работа с художествен текст в етапа 1.–4. клас предполага такава дейност на децата, която чрез
комплексното въздействие на слухови и зрителни образи е обърната към тяхната непосредствена
емоционалност, спонтанност, сетивност и артистичност, така че малкият читател/слушател в максимална степен да възприеме, разбере, осмисли и интерпретира специфичната информация.
Комплексност на въздействието може да се постигне и чрез приложение на съвременни информационни технологии, например мултимедийни продукти. Интерактивното взаимодействие на медии
от различен тип в процеса на възприемане на литературни произведения: текст, (подвижен) образ,
звук, графични изображения, анимация позволява езиковото съдържание да е: „контекстуализирано,
предназначено за мултисензорно възприемане, в синхрон с теорията за многото видове интелигентност,
а също и с идеите на комуникативния подход…“ (Кънева 2005: 97).
Богати възможности за прилагане на интегралния подход в обучението по литература при работа
с художествен текст представят интерактивните методи. Те са дефинирани от редица автори от
областта на педагогиката, психологията, дидактиката и методиката (Вълчев 2004; Кръстева 2004;
Христозова 2008, Гюрова и др. 2006; Мойнова 2008; Мандева 2013, Алексиева 2019 и др.). Интерактивните методи са основани на принципите на взаимодействието, на активността на обучаемите,
намират опора в груповия опит и при тях е задължителна обратната връзка. Тези методи са основани
на философията на конструктивизма, в чиято основа е разбирането, че човек конструира свое разбиране, идея, знание, решение чрез взаимодействие с опита си и това, което знае като информация, и
възможността да я избере, обогати, преобразува чрез активното й изследване, анализиране и интерпретиране. Интерактивните методи са част от технология на обучение, която показва нови възможности,
свързани с налагащото се междуличностно взаимодействие по пътя на диалога в процеса на активно
усвояване на учебен материал. „В процеса на диалог участниците са равнопоставени, независимо от
разликата във възрастта и индивидуалността им, педагогът и участниците си сътрудничат, проявява
се потребност за рефлексия на собствената дейност и взаимодействие“ (Garmidolova 2008: 243).
Доказано по-високите възможности на интерактивните методи по отношение ефективността
на обучението ги правят все по-предпочитани и широко използвани в образователната практика.
Както посочва Б. Здравкова: „Интерактивните методи и изобщо интерактивността като подход в
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обучението заемат все по-важно място в учебния процес във всички образователни степени“ (Здравкова, 2015: 181).
В този смисъл изборът на интерактивни методи за възприемане, разбиране, осмисляне и интерпретиране на художествен текст чрез обучението по литература в етапа 1.–4. клас не е случаен.
Чрез приложение на интерактивни методи в уроците по литература малките ученици общуват активно
с художествения текст, като го слушат, четат, коментират, илюстрират, драматизират, играят и творят,
оценяват, обменят идеи чрез съвместна учебна дейност, но при зачитане и на индивидуалното мнение.
„Чрез срещите си с литературния текст на различни автори малките ученици обогатяват своя език,
като го правят колоритен и изразителен“ (Василев 2017: 3).
Като се има предвид казаното дотук, целта на изложението е да се подберат подходящи интерактивни методи за разбиране на художествен текст от ученици в начален образователен етап. Предвид
целта считам, че подходящи за прилагане са коментираните от М. Алексиева групи интерактивни
методи, а именно: ситуационни методи, или методи на конкретните ситуации; методи и техники за
събиране на информация; методи и техники за генериране и творческо обобщаване на идеи; дискусионни методи; игрови и презентационни методи (вж. по-подр. Алексиева 2019: 101–141).
Предмет на изложението е формирането на когнитивното умение „разбиране“ в етапа 1.–4.
клас, което е компонент на четенето. Същността на процеса „разбиране при четене“ е изследвана от
различни автори, като Г. Бижков, М. Мандева, Т. Шопов, П. Кънева и др. (вж. по-подр. Бижков 2004;
Шопов 2013; Мандева 2018; Кънева 2008). М. Мандева поддържа тезата, че при възприемането и
четенето на текст в единство се формират уменията за декодиране (техника на четене) и разбиране
на прочетеното (съзнателност) (Мандева 2018: 105–16). П. Кънева разглежда компетентността за
четене с разбиране като „конструиране на лингвистично значение от писмено представен език…,
което се базира на две еднакво важни умения: за разбиране на езика – извличането на значение от
речта, и за декодиране – разпознаването и обработването на писмена информация“ (Кънева 2008:
231). Т. Шопов разграничава четири вида разбиране: буквално, интерпретационно, критично и творческо
(Шопов 2013: 292). Г. Бижков посочва четири аспекта на разбирането при четене на текст, използвани
от екипа на PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) при разработката на тестове за
разбиране при четене на два основни типа текст – художествени и научно-популярни, вкл. и в България:
търсене и извличане на конкретна информация; правене на директни умозаключения; интерпретация
и обобщение на факти и идеи; анализ и оценка на съдържанието, езика и структурата на текста (вж.
по-подр. Бижков 2004: 44–45). Международното изследване на уменията за четене (PIRLS) на учениците от 4. клас е световно проучване, което отчита тенденциите в постиженията и изучава различията между националните образователни системи в различни страни с цел подпомагане подобряването на преподаването и ученето по света. PIRLS се реализира от Международния център TIMSS &
PIRLS към Бостън Колидж, САЩ (TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College, USA)
заедно с Международната асоциация за оценяване на постиженията в образованието, IEA).
PIRLS измерва способностите на учениците от 4. клас да разбират съдържанието на различни текстове чрез набор от когнитивни процеси. Изследването е насочено към основни цели при четенето на
учениците в и извън училище: четене с разбиране (художествени текстове); извличане и използване
на информация (научно-популярни текстове). Участието на България в PIRLS се координира от Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование към Министерство на образованието и науката. От 2001 г. изследването се провежда на всеки пет години, като България участва в
него за пореден път, заедно с около 60 страни от целия свят.
За реализиране целта на изложението считам, че подходяща за прилагане при работа с художествен текст в етапа 1.–4. клас е постановката на Г. Бижков за четирите основни аспекта на разбирането
при четене на художествен тест, реализирана чрез изследователската програма на PIRLS. Бих доразвила концепцията, като според мен всеки вид разбиране при четене на художествен текст има свои
конкретни проявления, свързани както с жанровата диференциация, така и с общите за всички жанрове
елементи – тема, идея, сюжет, композиция, проблеми, литературен герой, художествен език.
Като се има предвид казаното дотук, според мен в процеса на работа с художествен текст от ученици
в 1.–4. клас възприемането, разбирането, осмислянето и интерпретирането му се реализират комплексно, тъй като литературното произведение, представено чрез художествен текст, е единство от
съдържание и форма. Всеки един от тези аспекти при четене обаче има свои конкретни проявления
с предимство в уроците по литература предвид жанра, вида на урока и конкретните му цели.
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Процесът на разбиране при търсене и извличане на информация от художествен текст в начален
образователен етап се фокусира основно върху откриването на формулирани в текста факти, събития,
герои, поука, идея и др. Подходящи за използване в този случай са интерактивните методи за събиране
на информация. Една от основните техники за търсене и извличане на информация от художествен
текст в урока по литература е намирането и четенето на опорни думи. Това са такива думи, чрез
които се предава основната смислова информация в текста, изразена чрез ключови думи, логически
ударения, фразова интонация, граматически структури – например използване с предимство на
прилагателни имена при описание на природна картина, герой, обстановка и др. За целта може да се
приложи интерактивният метод „пирамида“. Информацията за прилагателните имена, с които са описани
героите например, може да се събере като резултат от работа в двойка, четворка, осмица и т.н. Целта
е да се открият и коментират тези прилагателните имена и да се достига до обобщения чрез обединяване
около приемливо за всички мнение, като е уместно е да се следва логиката на „пребиваването“ на
героя в творбата според съдържанието – име, прозвище, първа среща с героя и т.н. Друг интерактивен
метод, който може да се приложи в писмена или устна форма, в екипна или групова форма на работа за
намиране на факти от художествения текст, е лавината. Това е метод/техника за събиране на информация
„чрез натрупване“. Този интерактивен метод може да се използва например за откриване и записване
на информация за сюжета, свързана с четене и озаглавяване на епизоди от текста в реда, в който се
случват събитията в историята на повествователен художествен текст. Така се проследява сюжетът,
който в начален образователен етап се изучава като поредица от епизоди. След приключване на работата
планът на епизодите се коментира, като се достига се до общо мнение. Чрез съставянето на плана
учениците тренират уменията си да откриват и вътрешната тема на епизода.
При правенето на директни умозаключения в обучението по литература се излиза извън рамките на художествения текст, като се правят изводи за тема, идея, персонажи, форма, езикови средства
и т.н.; откриват се връзки между отделни елементи в текста като заглавие – тема, композиция – епизоди,
герои и др. Основното при този вид четене е, че процесът не е ограничен в разбиране на отделна фраза,
изречение, стих, а в свързването на информация от различни части на художествен текст и правенето
на умозаключения. В този случай могат да се използват методи и техники за генериране и творческо
обобщаване на идеи. Например за разбиране на темата на художествен повествователен текст от
ученици в начален образователен етап може да се използва методът на мисловните карти. Мисловната
карта е визуален образ от концепции и идеи, които се обединяват около ключова дума/теза в средата на
диаграма. Темата e основен компонент на художествения текст и се разбира като изображение на
факти и явления от действителността от автора. Тя има отношение към всички равнища на текста.
Приема се, че в повествователните текстове темата е определима като основна тема, която представя
обобщение на случките и събитията с героите. Темата на текста се формулира обикновено след първия
прочит на художествения текст в урока по литература в етапа 1.–4. клас и след коментара на въпроса:
За какво се разказва в този текст? Синтезирането £ е един от начините да се тренират учениците да
извличат и резюмират най-важното от текста, да го представят ясно, точно и кратко. Предвид казаното,
изработването на мисловна карта може да започне в началото на урока по литература с вписване на
ключова дума или фраза в диаграма, която ще се разработва поетапно, а именно: За какво се разказва
в текста? Следващите стъпки може да се реализират последователно в хода на урока, така че при
синтезиране на читателските представи в оценъчно-затвърждаващия компонент да се коментира създаването на разклонения от ключовата дума, които дават последователна информация как е разработена
темата – заглавие, случка – начало, време, място, описания, разгръщането £ по-нататък в сюжета;
герои – събития, които се случват с героите. По този начин малките ученици визуализират своите
представи и разбират темата чрез развитието на случката и събитията, които преживяват героите.
Интерпретацията и обобщението на факти и идеи предполагат свързване на прочетеното
със собствен житейски и читателски опит. Думата интерпретация е от латински (interpretatio) и означава ‘тълкуване, обяснение’ (Богданов 1993: 150). „Интерпретацията се осъществява като взаимодействие между разбирането (на онова, за което текстът говори) и анализирането на структурата на
текста. Такива значещи елементи в повествователния текст са например фабулата, сюжетът и тяхното
отношение; гледната точка, самоличността на повествователя и неговата позиция спрямо разказваната
история и действащите в нея лица; отношението между продължителността на събитията и продължителността на разказа за тях. В поетическия текст значещи са отношенията между смисъла и звука,
смисъла и стиха, между обичайните (лексикалните) значения на думите и онези техни значения, които
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те придобиват благодарение на необичайните си съчетавания и връзки във фигуративния (поетическия)
език“ (Дамянова 2002: 42). При интерпретирането на художествен текст от значение е как малкият
читател разбира съдържанието в процеса на работа в уроците по литература спрямо собствения си
житейски опит и мироглед, т.е. важно е това, което той „носи, добавя, дава на писмения текст“ (Кънева
2007: 20). Разбирането при този вид четене в обучението по литература в етапа 1.–4. клас се свързва
преди всичко със спецификата на литературен повествователен или лирически текст, а оттам – и с
определяне на темата, сюжета, идеята, поуката, настроението на текста; развитието на литературните
герои – начинът, по който авторът ги въвежда в повествованието, символика на името, външен портрет,
развитие на характера, отношение на героя към другите, към себе си, отношение на автора към героя
и др., търсене на лирически герой; как е композиран художественият текст – смислови части (епизоди,
картини) и т.н.; сравняване и обобщаване на информация на различни елементи, подадени в отделните
части на художествения текст. Предвид същността на интерпретацията и специфичното £ приложение
в уроците по литература за етапа 1.–4. клас с успех могат да се включат дискусионни и игрови методи.
При оценката на съдържанието, езика и структурата на художествен текст вниманието
се фокусира върху основните му структурни, лингвистични и художествени характеристики; начинът,
по който се представя основната идея, поуката, чувството и въздействието им върху читателя. Резултатът от това четене зависи от опита, езиковото развитие и ценностната му система. Като се имат
предвид видът и целите на конкретния урок по литература за оценката на съдържанието, езика и
структурата на художествен текст, могат да се приложат интерактивни методи от всички групи.
Например за оценка на съдържанието на художествен текст чрез ситуационните методи малките
ученици могат да се поставят в изкуствено създадена ситуация на общуване, която да съответства
като послание на основната мисъл, която той излъчва. Целта е чрез тази ситуация учениците да намерят
свое решение или да установят границите на възможни правилни решения с помощта на своите знания
и придобития житейски и познавателен опит при работата с конкретен текст. В процеса на общуване с
художествения текст „… учителят винаги е длъжен да остане в ролята на човек, напътстващ и поддържащ образователния и подкрепящ самообразователния процес на ученика“ (Василев 2017: 8). По този
начин педагогическата фасилитация има „… позитивно влияние върху съзнанието и поведението ...
вследствие на което се повишава продуктивността на мисловната дейност, активизират се положителните
емоции и чувства“ (Конакчиева 2015b: 164).
Приложението на ситуационните методи при оценка на съдържанието на художествен текст
дава възможност за осъществяване на интегралност в обучението, вземане на решения от учениците
за определен житейски проблем, който има своя аналогия в реалния живот, обмисляне и намиране на
изход от определена ситуация чрез сътрудничество и съобразяване с разбиранията и ценностите на
всеки. На тази основа „… децата овладяват умения и способности за реализиране на обмен на
начини на действие, на опит и информация в условията на активна комуникация и връзка със своите
връстници и педагога“ (Конакчиева 2010: 251).
Коментираните възможности за приложение на интерактивни методи за работа с
художествен текст в етапа 1.–4. клас не изчерпват всички възможности, но очертават основни
параметри за конкретни методически решения в уроците по литература, които са „отвъд традиционните професионални умения на педагога и предполагат развитие на специфични метапедагогически
компетенции“ (Tasevska, Dyankova, Dermendhieva 2016: 63). Използването на интерактивни методи в
обучението по литература в начален образователен етап зависи от характерните особености на художествения текст, представен чрез определени жанрове, както и от подбраната технология на обучение.
В зависимост от вида и целите на урока по литература, от състава на класа, от индивидуалните възможности на учениците интерактивните методи може да се съчетават с традиционните методи на обучение
за реализиране на стандартите по български език и литература в начален образователен етап. Приложението на балансирана комбинация от интерактивни и традиционни методи и техники за работа с
художествен текст активизира познавателната дейност на малките ученици, повишава мотивацията им
и влияе върху овладяването на основни ключови компетентности от тях.
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