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Проект за възпитателна работа (под формата на разказ): 

Нестандартното мислене като неповторим механизъм за отделяне от 

конвейерната репродукция на обезличени съзнания 

(През призмата на учителя като професионален влиятел, естетическото, 

моралното възпитание и комбинация от методи, цели и задачи от 

различните типове възпитания) 

 
  

 Преподавателят по литература на 9. „Щ“ клас се разболя тежко. 

Нямаше нито физическата, нито психическата готовност да се върне в 

класната стая, а и опасността от зараза винаги дебне. В такива случаи е 

необходимо училищната институция да разполага с достатъчен 

педагогически колектив, който да се намеси с цел продължаване на учебния 

материал, създаване на нова обстановка и атмосфера у учениците и 

възможност за разкриване на „заровени“ до момента хоризонти и за двете 

страни – както за педагога, така и за целия клас. 

 Децата имаха поставена задача за домашна работа от болния 

преподавател да напишат кратко интерпретативно съчинение върху откъс 

от „Под игото“. Една характерна отлика при общоприетото преподаване не 

липсваше и тук. В този случай отсъстващият литературовед им бе 

продиктувал готови анализи, абзаци от неразбираеми, сложни текстове, 

изкопчени от научно, морално, духовно и по всеки параграф остарели 

помагала, сборници и книги, потънали в прах на етажерката в хола на самия 

болен. Като че ли методите на преподаване и възпитателните цели на 

педагозите се бяха сгушили в своята тясно очертана клетка, построена от 

„шаблонни“ метални пръчки. Не случайно, 92-годишиният ексцентричен 

писател, режисьор, философ Алехандро Ходоровски е казал: „Птиците, 

родени в клетка, мислят, че летенето е болест.“ 

 Нужно беше всеобщо пробуждане и жажда за прогрес, иновативност, 

упражняване на творчески дух и критическо мислене в тези учебни часове, 

които приличаха по-скоро на матрица, на заучени редове от език за 

програмиране, при който всяка лека промяна води до грешка в системата. 

Само че това не беше час по програмиране, нито по математика, въпреки че 

и там има широко поле за девиация от наложената норма. 

 Училищната институцията се сблъска с огромен проблем, защото 

точно за този учебен час нямаше друг свободен преподавател по български 



език и литература. Трябваше да се мисли много бързо и да се действа. 

Свободни бяха някои педагози по други дисциплини, които не се наемаха с 

непосилната работа да прекарат час с 9. „Щ“ клас, дори да им  костваше 

половината заплата. 

 Директорът на учебното заведение се сети, че познава поет и музикант 

от същия град, Димитриус, на когото можеше да се разчита за помощ и за 

необходимата компетентност, а и все пак ставаше въпрос за еднократно 

заместване. След разговор, поетът се съгласи да поеме задачата с огромно 

желание и да подходи с методи, концепции, които вече се раждаха в мислите 

му. Това бе златна възможност за проява на творчество и бягане от нормите. 

Местният поет си представяше сценарии как би протекъл часът, как да 

подходи към учениците, как би се справил в ситуации извън контрол. 

Творецът, който никога не си бе представял, че ще влезе в ролята на педагог 

на този етап, се сблъска с това приключение, което може би щеше да 

разтърси из основи статуквото, крепящо се на загнила сплав от еднакви 

методи и начини на преподаване. 

 За малкото време, с което разполагаше новият заместник, изготви 

основни цели, задачи, стъпки, методи и примерни взаимоотношения, с 

които би изпълнил задачата си на преподавател. В този момент поетът и 

музикант се сети за нещо толкова неподозирано ценно. Разбра, че дължи 

много голяма благодарност на страхотна преподавателка, която на времето 

му беше водила лекции в кръжока по педагогика, които биха помогнали 

безрезервно в съдбовното начинание. Отново се убеди, че няма напразни 

събития, а и ставаше въпрос за сериозна наука. Прегледа си записките, кои 

от тетрадка, кои писани на компютър или взети от някои книги. Постави 

непоколебимо като цели да допринесе за реализация на естетическо-

творческия потенциал на учениците, разбиране на традициите и 

новаторството в изкуството, проявяването на критическо мислене, 

овладяване на нравствени ценности и норми… и всичко това в рамките на 

един учебен час? Умелото комбиниране и показване на практика идеите 

чрез задачи и методи, може би, щеше да даде и очакваните резултати от тези 

на пръв поглед доста амбициозни цели. 

 Настъпваше времето поетът да влезе в класната стая. Не беше никому 

известен, по-скоро изглеждаше като странник, който се събужда на 

непознато място сякаш беше взел от някой психеделичен наркотик и тъкмо 

се съвземаше от странно „пътуване“. Типично за поетична душа, обагрена в 

палитра от всевъзможни емоции, Димитриус обърка стаята и леко смути 

спокойната атмосфера в часа по психология, даже някои деца на задните 

чинове се събудиха… Всички впериха поглед в непознатия с изненадани 

очи, а преподавателката направи гримаса, издаваща неловкото ѝ изражение. 



Като се усети, че е сбъркал номера на стаята, бързо с полу-шепнещ глас се 

извини по свой начин, затвори вратата и продължи да върви напред в 

коридора. Добре известният закон на Мърфи се потвърди и в този ден. 

Случи се на новия „педагог“, който мразеше да закъснява. Вече 5 минути от 

началото на учебния час бяха изминали. Все пак откри правилния кабинет и 

с вълнение влезе. Обстановката беше обичайна за ситуацията - учениците 

знаеха, че ще дойде заместник, на всичко отгоре закъсняваше, така че хаосът 

се вихреше с пълна сила. В момента на прекрачване на прага на стаята, един 

от главните герои в пакостите и непристойното поведение, тъкмо замеряше 

съученик с обелка от банан, но този път изстрелът беше неточен и обелката 

попадна в косата на новодошлия. След това настъпи неконтролируем смях 

в залата, ситуация достатъчно забавна за ученици от 9. клас. Заместникът 

взе обелката, разгледа я и каза с повишен тон, че благодари за посрещането 

с част от изяден десерт и попита къде му е питието, след което спечели 

вниманието и уважението на повечето в класа. В случая, за да избегне 

ситуация, водеща до безконтролни поведенчески прояви, той използва един 

от своите методи на учителя като инфлуенсър – подхода към случилото се с 

чувство за хумор и самоирония. Оказа се успешен, защото резултатът почти 

веднага се реализира, а именно да предотврати последващи действия на 

поведение, лишено от нравственост. Освен това, вниманието на повечето бе 

спечелено – нещо много трудно за постигане при някои класове или в 

определени учебни часове, разбира се, и зависещо до голяма степен от 

преподавателя отсреща. 

 След сравнително бързо овладяната ситуация настъпи времето за 

неизбежния въпрос до къде са стигнали с материала учениците, имали ли са 

поставена задача и т.н. Точно това ги попита Димитриус. Най-прилежните 

веднага се обадиха, прекъсвайки се едни други. Това попречи на ясното 

разбиране на отговора им. Попита ги повторно. Този път получи обратна 

връзка само от двама ученици. Заместникът почака няколко секунди и 

зададе въпроса за трети път. Насреща имаше тишина – това,  което поетът 

вече и педагог искаше да постигне в кабинета. Дори нямаше ученици, които 

да си шепнат по между си. Тук бе използван методът на непряко създаване 

на ситуация за нравствен избор. Постъпката на преподавателя беше неясна 

за децата, постави ги в съвсем нови и непознати обстоятелства с цел да 

създаде подходящи условия за работа, подход, който с нестандартно и 

объркващо повторение довежда до търсен резултат – тишина в стаята. 

(Странният поет много добре знаеше каква е задачата им от разговора му с 

болния литературовед). Никого не посмя да попита какво се случва, 

тишината вече беше чудесно условие за продължение на възпитателните 

методи и представянето на революционна педагогическа роля.  Димитриус 



помоли да излезе едно дете на произволен принцип, да заеме мястото на 

учителския стол и да прочете своята домашна работа - кратко 

интерпретативно съчинение. Това имаше отношение към метода на ролева 

игра, която би дала на детето повече самочувствие и потенциал за 

формиране на нравствено обогатяващи мисли у ученика. Самото сядане на 

учителското място пред класа може да допринесе за усещането какво е да 

си преподавател, дори на подсъзнателно равнище, което в бъдеще може да 

се развие. Тази на пръв поглед проста задача, която се осъществява в 

стъпките на промяна в познатата до момента атмосфера и обстановка, която 

се бе превърнала в рутинна еднаквост без наченки на минимален прогрес, за 

пръв път промени нагласите, чувствата и емоциите на класа в часа по 

литература. Това е резултат, който Димитриус търсеше като творец, не 

понасящ застоялото статукво в много аспекти. Изслуша първото съчинение, 

благодари на ученика, след това покани второ дете - срамежливо момиче, 

което седеше само на предпоследния чин откъм прозореца. Да, за деца 

интроверти, подобна задача е кошмар, но заместникът искаше да даде 

възможност за изява на именно по-стеснително, затворено в себе си дете, 

защото знаеше, че той самият е бил такъв и то не само в ученическите си 

години, а при този тип хора, дълбокомислието е често по-развито, 

екзистенциалните теми са обект на интерес, а не скука и начинът на 

изразяване е много съкровен, искрен. Наистина, това съчинение се 

отличаваше по различни критерии от останалите, въпреки че болният така 

бе задал домашната, че полето за креативност и творчество да е сведено до 

минимум. 

 След изслушването на следващата (третата) домашна работа, 

Димитриус застана на подиума пред интерактивната дъска. С лека усмивка, 

жестове, внушаващи самонадеяност и почти заповеднически тон, им каза да 

скъсат листовете с домашното си рязко и непоколебимо. Настъпи момент на 

шок за всички, дори за новия преподавател, тъй като чакаше с нетърпение 

да проследи и анализира реакцията на подрастващите тийнейджъри. 

Очакванията му за получен отговор се оказаха правилни, по-скоро нямаше 

такъв. Вместо това езикът на тялото изпъкна с недоумяващи, изненадани, 

разнообразни погледи и със сигурност богата палитра от мисли, появили се 

в деветокласниците. Тъй като все още не знаеха как точно да постъпят, не 

бяха напълно убедени в стряскащите инструкции, заместникът повтори 

същото с по-спокоен тон, вдъхващ необходимата сериозност за случая, като 

добави, че това е следващата им задача и чака да я изпълнят пред очите му. 

Естествено, някои се притесняваха какво ли би казал болният им учител като 

се върне, много се изпълниха със съжаление, че са писали труд напразно. 

Когато всеки ученик скъса домашното си, Димитриус ги помоли да го 



смачкат и изхвърлят в кошчето на ъгъла в междучасието. Веднага след това 

цитира мисъл от книгата на английския писател и философ Олдъс Хъксли 

„Текстове и предтекстове: Антология с коментари“, гласяща: „Опитът не е 

какво се случва на човек, а какво човек прави с това, което му се случва.“ 

Тази сентенция даде плод за размисъл както на учащите, така и на самия 

заместник. Димитриус им постави нова задача, чиято цел бе да се постигне 

реализация на естетическо-творческия потенциал на учениците и да 

допринесе за разбиране на традициите и новаторството в изкуството, 

разбира се не на последно място – да провокира критическо мислене и 

свобода при представянето на дадена задача, облекчена от рамкираните 

догми, простиращи се само до няколкото вехти, пожълтели страници на 

учебника. Поетът искаше да им докаже, че това уж обективно четиво, не е 

нито библия, нито коя и да е свещена книга и че в много случаи излизането 

от обобщените граници е не само смело, нетрадиционно, а и необходимо в 

свят като човешкия. Беше уместно да добави и вечната мисъл на легенда в 

прогресив рока, авангардната музика, джаза, експерименталната музика и 

музикалното изкуство като цяло, Франк Запа: „Без отклонение от нормата, 

прогресът е невъзможен“. Затова им постави творческа задача всеки да 

изложи накратко мислите, чувствата, нагласите, мненията, критиките 

относно цялото протичане на часа до момента, по възможност под формата 

на стихотворение. Тук беше мястото да им каже, че е поет и първо им 

прочете своя творба (възползва се в един от редките случаи, в които можеше 

да представи свое произведение пред повече от 20 души). Започна да чете: 

 

Озаглавете го вие... 

 

Кладенец от думи прелива, 

защото са тежки и грозни, 

но истината често убива 

рутини - фалшиво шикозни. 

 

От кладенец се разбягват, 

далеч от богат кръгозор, 

умове що се разлагат 

в отрова на своя позор. 

 

Токсичното единомислие 

къде води ни всъщност? 

Към стадното безличие 

в илюзия за мъдрост! 



 

Кладенец от мои стихове 

залива небето с метафори, 

шедьоври поемат и рискове 

без страх от идни провали... 

 

...Без страх от това да бъдат 

истини пак неразбрани! 

Строфите ми не лъжат, 

готови за етикета "бездарни"! 

 

 Бурни аплодисменти заляха глухата зала. Фройд би поклатил глава 

със самодоволно лице с лула в устата и би добавил тази случка в някой от 

своите трудове, свързани с конфликтите на аза и борбата между „то“, „аз“ и 

„свръхаз“. Димитриус почувства неописуемо вдъхновение и наслада от 

факта, че целият клас го слушаше в захлас и накрая ръкопляскаше в израз 

на почит към творчеството. Този метод, граничещ с възприемане и 

тълкуване на различни видове изкуства непременно е пряко свързан и с 

други важни естетически цели: формиране на критерий за естетически 

оценки, формиране на естетически вкус и усет при учениците. 

 А зададената творческа задача, осъществена в стъпки от самите 

ученици – да упражнят своите творчески заложби, да изразяват свободно 

мнение, да критикуват, да формират свои критерии за оценка, да проявят 

известно количество своеволие и да използват широката свобода, криеща се 

в самата концепция на задачата, доведе до разнообразни съчинения, пълни 

с рими, въпроси за важните сбития и ценности в света и живота. 

 Методът на библиовлиянието даде своя плод в заключителните 

минути на часа. Това е форма на искрено самоизразяване на учениците чрез 

тяхното собствено литературно творчество и така се дава възможност на 

всеки да избере свой стил и да опише, колкото е възможно по-картинно, 

пълно, интересно и емоционално някакво събитие, в случая – протичането 

на един по-нестандартен учебен час по литература, но със сигурност час, 

който щеше да бъде запомнен с авангардни подходи, рядко срещащи се 

другаде задачи, действия, форми на широка гама от възпитателни методи, 

„преподаване“ на критическо мислене, поле за творческа изява, свобода на 

мисленето, насърчаване на сближаването с ценности, които по-скоро биха 

променили изцяло образованието като модел, като система, която отдавна 

се дави в своите застояли блата безпомощно. 

 Звънецът за приключване на занятията удари, но вместо всички да се 

втурнат веднага към вратата и да излязат от стаята, се чу някъде от кабинета: 



- „Господине, нали и другата сряда ще е болен?“ 


