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SOME PROBLEMS OF STUDENTS’ INDEPENDENT 
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ABSTRACT: The article reveals the nature and role of individual work in teaching art 
for practical learning and skills during the implementation of pictorial activity of stu-
dents. Highlighting some problems and weaknesses that accompany self pictorial activi-
ty of students from primary school level (lower secondary level 5-8 class) of comprehen-
sive school and provide guidance to overcome them in the educational process in art. 
Recommendations are given for the development of creative imagination of students 
through specific themes and subjects that are realized in teaching art.
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Времето, в което живеем, се характеризира с бързи социални, иконо-
мически и културни преобразования, които налагат самостоятелно и рацио-
нално да се решават възникналите ситуации в реално съществуващата дейст-
вителност. Затова едни от основните задачи, които си поставя съвременното 
образование, е училището да възпитава творчески личности, годни самосто-
ятелно да мислят и да се ориентират във възникващите проблеми. Това може 
да се осъществи чрез използване на самостоятелната работа в процеса на обу-
чение в общообразователното училище.

В педагогиката самостоятелната работа се разглежда като сложен про-
цес, който спомага да се реализира у децата творческият им потенциал и въз-
питава у тях качества като инициативност, самостоятелност, активност, само-
критичност, организираност, отзивчивост, целенасоченост и др. Тази дейност 
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е показател на усвоените знания, умения, натрупан опит от подрастващите, 
като в неядететодоголямастепенповтаряпридобитияопит, ноотновапозиция, 
пособственожелание и с голяминтерес.

Самостоятелната работа се стимулира от живота, в който детето актив-
но се включва, и е продиктувана от впечатленията, натрупани под влияние 
на обучението и възпитанието, обществената и природната среда. Този вид 
дейност се опира на детските представи и емоционалните преживявания, 
като нейните мотиви са свързани с различни потребности на подрастващите, 
задоволявайки разностранните им интереси и развивайки творческото им 
въображение.

Самостоятелната работа на учениците е такава дейност, която съз-
нателно се извършва от тях, без пряката помощ и участие на учителя, но с 
определена педагогическа цел, конкретизирана от него. Тя се организира и 
провежда с помощта на различни методи и похвати в рамките на основната 
организационна форма на обучение в училище – урока или извън нея (в из-
вънкласните и извънучилищните форми). Същността на всяка самостоятел-
на работа е проблемът или задачата, коитоученицитетрябвадарешат, опирай-
кисенаусвоенитезнания, умения и навици.

Самостоятелната работа се явява важно средство за развиване на поз-
навателни способности у учениците като: наблюдателност, способност за из-
следване и експериментиране, логическо мислене, проява на въображение и 
творческа активност при усвояване и прилагане на знанията. При нейното 
осъществяване учениците съзнателно се стремят да постигнат поставените 
задачи от учителя, като влагат всичките си усилия (умствени и физически).

Учителят от активен елемент на учебно-възпитателния процес става от-
носително пасивен, според досегашното разбиране за участието му в урока, а 
ученикът от обект на обучението се превръща в активно действаща личност. 
Общоизвестно е, че всяко знание и умение е плод на определено психическо 
действие. Когато ученикът действа по време на самостоятелната работа, той 
не само усвоява и затвърдява знания и умения, но осъществява и познавател-
на дейност.

Самостоятелната работа е управляем процес, даже и в такива моменти, 
в които ученикът работи напълно самостоятелно. Ръководството на учителя 
се проявява косвено, чрез възложената задача, чрез предварителни обяснения 
и указания за нейното изпълнение и чрез утвърдените критерии за самопре-
ценка и оценка. По пътя на самостоятелно мислене учениците, поставени в 
проблемна ситуация, изпълнят поставената от учителя задача.

В разработените у нас методики по изобразително изкуство в прогим-
назиален етап (5–8 клас) ясно са изяснени проблемите на обучението: цел, 
задачи, учебно съдържание на програмите, методи, похвати, подходи и др. В 
тези дидактични разработки намира място и цялата технология на учебните 
часове, където под ръководството на учителя учениците усвояват достъпни 
знания, умения и навици. Основните форми за протичане на самостоятел-
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ната работа по изобразително изкуство са: самостоятелните упражнения и 
творчеството, сюжетно-ролевите и театрализираните игри, участието на 
учениците в художественото оформление на празници и развлечения, в са-
мостоятелна изобразителна и декоративно-приложна дейност в училището 
и сред природата и др.

Усвояването на знания по изобразително изкуство са тясно свързани 
с продуктивна, практическа изобразителна дейност, при която учениците са 
поставени в положение на изпълнители и творци. Самостоятелната работа 
се използва и като основен практически метод, при който учителят незабеля-
зано управлява дейността на учениците. Тази дейност в обучението по изоб-
разително изкуство стимулира изобразителната изява на ученика, неговите 
интереси, познавателни и творчески способности, като съдейства за осмис-
ляне, задълбочаване и по-трайно усвояване на знанията. Чрез този вид са-
мостоятелна дейност се придобиват и затвърдяват нови знания с помощта на: 
учебник; наблюдение на обект; изследване на проблем и т. н.

В самостоятелната изобразителна дейност най-добре се разкриват про-
пуските в знанията и уменията на учениците, трудностите, които те изпитват. 
В нея могат добре да се видят ученическите възможности, наклонности, инте-
реси и способности, които имат голямо значение при определяне на насоките, 
характера и съдържанието на индивидуалната работа с всяко дете.

Времето за самостоятелната изобразителна дейност в часовете по изоб-
разително изкуство е приблизително 70% – 80% от общото учебно време. Това 
обстоятелство поставя изискването да се осигурят условия за повече ефек-
тивност и оптималност при протичане на определеното ѝ време. Учителят 
подхожда индивидуално и диференцирано при утвърждаване на правилните 
действия по време на самостоятелната изобразителна дейност и при кориги-
ране (осъществява индивидуални, групови и общи корекции) на допуснатите 
грешки от учениците.

При творческата самостоятелна работа учениците напълно се осво-
бождават от образците и шаблоните, като познавателната им дейност при-
добива изследователски характер. При осъществяването ѝ се постига висока 
степен на самостоятелност у учениците, като може да се формулира проблем, 
да се състави план за решаването му, да се обособи хипотеза и да се подберат 
подходящи средства за разрешаването ѝ.

За да бъде успешна самостоятелната творческа работа, тя трябва да 
бъде организирана и планирана, да е достъпна за учениците, да е съобразена 
не само с възрастовите, но и с индивидуалните им възможности, като по-
степенно се повишава степента ѝ на трудност. В процеса на тази дейност се 
формира психиката на учащите се, изграждат се отделни психически проце-
си, цялостната личност, необходима за повишаване на активността, съзнател-
ността и самостоятелността ѝ.

Във връзка с посочените видове самостоятелна работа се определят и 
нейните задачи – познавателни и творчески.

Някои проблеми на самостоятелната работа на учениците ...
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Познавателните задачи заемат важно място в обучението и предхождат 

творческите задачи. При осъществяването им е необходима строга последова-
телност и постепенно усложняване на учебните задачи, което повишава инте-
реса и мотивацията на подрастващите към видовете изобразителна дейност.

Познавателните задачи по изобразително изкуство се определят на те-
оретически и практически. Те са взаимосвързани помежду си, поради посто-
янното им редуване в обучението по изобразително изкуство и изискванията 
към учебния предмет. На учителя се налага не само да дава знания на учени-
ците, свързани с теорията и историята на изобразителното изкуство, но той 
предоставя и методически насоки, технически похвати и умения за решаване 
на изобразителните задачи. Двата вида познавателни задачи съдействат за 
формиране и развиване у учениците на наблюдателност, за обогатяването на 
познавателните им психични процеси – въображение, памет, мислене и др.

Чрез познавателните задачи се усвояват от учениците новите знания, 
които са свързани с предварителна самостоятелна работа. Тази работа е 
крайно необходима в обучението по изобразително изкуство, включвайки: 
наблюдение и рисуване (скициране) на обекти от действителността, проуч-
ване историята на дадена художествена творба и т. н. Познавателните задачи 
намират място в цялостния ход на урока: при беседата на учителя, при прак-
тическотоимприложение и при конферанса, когатосезатвърдяват и оценяват-
знанията и умениятанаучениците.

В учебно-възпитателния процес по изобразително изкуство учителят е 
длъжен максимално да активизира мисленето на учениците за усвояване на 
новите знания. Познавателните задачи създават възможност за възникване 
на проблемни ситуации, като мисленето започва с поставянето на пробле-
ма към учениците. В основата на проблемното обучение се намира учебният 
проблем, същността на който е диалектическото противоречие между из-
вестните на ученика знания и новата информация от факти и явления. Това 
противоречие е движеща сила за творческото усвояване на знанията от стра-
на на учащите се.

В педагогически аспект, самостоятелността може да се разглежда като 
възможност за проявяване на активност и творчески подход при решаване 
на даден проблем от детето. Проявявайки се като самостоятелна личност, то 
придобива умения да се ориентира и използва своя личен опит при решава-
не на даден проблем, в дадена ситуация, но в нов творчески за него начин. 
Трудността на поставения проблем, когато той е в рамките на възможностите 
на подрастващите, води до стимулиране на творческите им сили.

Логична форма на изразяване на проблема в обучението по изобра-
зително изкуство е въпросът. Той може да бъде информационен (например: 
„Линогравюра ли е тази рисунка?, Човешките фигури в рисунката трябва ли 
да общуват помежду си?“) или проблемен (например: „Как се работи с върха 
на облата четка?, Как трябва да се разположат човешките фигури в рисун-
ката?“). От зададения от учителя въпрос зависи не само проблемността, но 
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и дали проблемът е по силите и възможностите на учениците да го решат 
самостоятелно.

В обучението по изобразително изкуство се отдава голямо значение на 
проблемния въпрос. Той трябва да намира място в целия ход на урока: при 
излагане на новите знания, при общите и индивидуалните корекции по време 
на самостоятелната изобразителна дейност на учениците, при провеждането 
на заключителната му част – конферанса.

В пети клас на общообразователното училище първите уроци по изоб-
разително изкуство трябва да са насочени към проверка на знанията и умени-
ята на учениците, получени в началния училищен етап. Обикновено в прак-
тиката по изобразително изкуство в тази училищна възраст се забелязват 
следните слабости: 

1.  Учениците не умеят да боравят правилно и свободно с облата и пло-
ската четка.

2. Цветното изграждане на детската рисунка е ограничено от наличие-
то на разнообразни цветове, нюанси и оттенъци.

3. Голяма част от учениците избягват да изобразяват в своите рисунки 
човешки фигури или ги рисуват много малки в пространството на 
блоковия лист.

4. Не малка част от учениците не умеят да стилизират (обобщават) 
обекти от действителността и не прилагат на практика познанията 
си за различни декоративни композиции.

За преодоляване на тези слабости са необходими доста усилия и целе-
насочена работа от страна на учителя. Той трябва да изисква от учениците 
при работа с четките да ги държат правилно, да не използват молива, а да 
рисуват направо с тях. Учителят е наложително да прави демонстрация на 
блоков лист, с което да напомня на учениците за някои технически похвати, 
които да ги улеснят при практическата им изобразителна дейност (завър-
тане на четката, движение на облата четка с различен натиск, по дължина, 
напречноизползване на четката и т. н.). Паралелно с тези упражнения пе-
дагогът започва да изгражда знания у учениците за различни понятия от 
цветознанието: слънчев спектър, основни цветове, съставни и допълнител-
ни цветове, хроматични и ахроматични цветове, топли и студени цветове, 
нюанс, оттенък и др. След теоретичното запознаване с цветовете, петокла-
сниците получават задачата да нарисуват слънчевата дъга, усвояват и зат-
върдяват знанията си за естествения ред на цветовете в слънчевия спектър 
и използват начинът за работа с боите – преливане на мокро до мокро. За 
усвояване на знания за хармония в топло и студено на подрастващите се 
поставя задача да нарисуват „дърво“ само със студени цветове и „дърво“, в 
което преобладават топлите цветове. Акцентува им се, че могат да работят 
по различен начин с боите – мокро до мокро, чрез тампониране, мозаично, 
пастьозно и др., което ще доведе до разнообразие в колорита и в техническо-
то изпълнение на рисунката.

Някои проблеми на самостоятелната работа на учениците ...
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Запознаването на учениците с локалния цвят на обекти от действи-

телността се онагледява с разглеждане на битови съдове и познати предмети 
от тяхното ежедневие, с репродукции на живописни картини от художни-
ци. При анализа на художествената творба учениците самостоятелно опре-
делят локалния цвят и изразните средства, които е използвал художникът. 
Впоследствие им се предоставя възможност практически да изобразят даден 
обект, като се стремят да предадат и спазят неговия локален цвят.

В обучението по изобразително изкуство особено значение се отдава на 
ролята на цветовете при подчертаване на идейния замисъл и композицион-
ния център на рисунката. За изясняване на това, на учениците се показват 
репродукции на картини от български художници-класици („Овчари край 
Брезово“ от Златю Бояджиев, „Пеещи жетварки“ от Владимир Димитров –
Майстора и т. н.). Петокласниците самостоятелно посочват и определят ком-
позиционния център и цветовете, с които художникът подчертава своя идеен 
замисъл. Подходящи теми за затвърдяване на това са: „Училищен празник“, 
„Спортни игри“, „На излет“, „Рожден ден“, „На море“ и др., като учениците се 
стремят да нарисуват човешките фигури с различна цветова яркост и с разно-
образни нюанси и оттенъци в зависимост от разположението им в простран-
ството на рисувателния лист.

Сложните понятия по цветознание, които трябва да се усвояват, се раз-
ширяват и затвърдяват в шести клас, като учениците допълват познанията 
си и за фигурална композиция, като им се предлагат за разработване теми, 
свързани с развитието на въображението, с приказни и фантазни сюжети.

Въпросът за изграждане на подходящ колорит в ученическата рисунка е 
много сложен, от което зависи изразителността на вложената от детето идея. 
За да се подпомогнат учениците в избор на колорит в цветовото изгражда-
не на рисунката, се показват репродуцирани творби на български художни-
ци – Владимир Димитров –Майстора, Кирил Цонев, Сирак Скитник, Цанко 
Лавренов, Васил Стоилов, Калина Тасева и др. Учениците се убеждават, че 
всеки художник има както свой неповторим стил, така и различно свое виж-
дане по отношение на колоритното изграждане на своите творби. Резултатите 
от изобразителната дейност на учениците се отчитат в заключителната част 
на урока, по време на конферанса, с което се усвояват и затвърдяват новите 
знания и умения.

В седми и осми клас в уроците по живопис се акцентува по-пълно на 
видовете хармонии, като многознания, усвоени от учениците на практическа 
основа се осмислят теоретически. Чрез подходящи дидактични материали на 
учениците се помага да се онагледи какво е: цветен тон, цветен оттенък и цве-
тен рефлекс, с помощта на което рисунките на учащите се стават по-богати 
по колорит.

Особена трудност, която срещат някои ученици, е страхът и нежела-
нието им да изобразяват човешки фигури. Петокласниците проявяват склон-
ност към рисуване на малки по размери човешки изображения, предадени 
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предимно в статично положение, поради което рисунките им заприличват 
повече на пейзаж, отколкото на тематично рисуване. За преодоляване на тази 
трудност у тези ученици се спазват следните методически изисквания в опре-
делена последователност: 

1. Наблюдение на човешка глава с елементарно изясняване на пропор-
циите и рисуване по памет на познат образ („Моят приятел/приятел-
ка“, „Портрет на мама“ и др.).

2. Наблюдение на човешка фигура, разглеждане на пропорциите и ри-
суване на фигури направо с четката – графично.

3. Наблюдение на човешки фигури в движение и изображение от уче-
ниците на фигури в различни пози и движения.

4. Рисуване на две и повече човешки фигури (големи по размер), между 
които съществува сюжетно-смислова връзка.

Тези изисквания е необходимо да се спазват от учителя при реализира-
нето на сюжетно-тематично рисуване, но трябва да се има предвид, че някои 
ученици по-бързо усвояват новите знания и ги прилагат на практика, а с дру-
ги се налага да се работи индивидуално, конкретизирайки и припомняйки 
задачите при всеки урок.

Предложените методически изисквания спомагат учениците да усвоят 
знания и умения да изграждат триизмерни човешки фигури в часовете по мо-
делиране, като те се допълват с някои специфични познания за скулптурата 
като вид изобразително изкуство.

При осъществяване на декоративно-приложна дейност една част от 
учениците от пети и шести клас срещат трудност да стилизират обекти от 
заобикалящата ги действителност. За преодоляване на това съществена роля 
се пада на онагледяването с различни стилизирани изображения на цветя, 
птици, животински и човешки фигури, като се акцентува, че те са с различна 
степен на стилизация, зависеща от вида декоративно-приложно изкуство и 
от материала, с който ще се реализира конкретна декоративна творба.

На практика това може да се осъществи, като на учениците се предоста-
ви да наблюдават листа и цветове от различни цветя и растения (лале, марга-
ритка, хризантема, кокиче, лозов лист и др.). За правилното им стилизиране 
от подрастващите трябва да се изясни, че се налага да се премахнат някои 
подробности (например назъбените листенца да станат с правилна геомет-
рична форма, да се опрости и геометризира формата им). След овладяване на 
художествения процес на стилизацията учениците последователно в практи-
ческата си дейност се запознават с декоративен елемент, декоративен мотив, 
декоративна композиция, изпълнявайки различни декоративни задачи и ри-
сувайки направо с четката.

Темите по декоративно-приложна дейност в програмите по изобрази-
телно изкуство (5–8 клас) са разнообразни: изработване на проект за декора-
тивно пано, изработване на кукли и предмети със сувенирен характер, изра-
ботване на поздравителни картички, маски, сурвакници и др. Те се посрещат 
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с голям интерес от учениците, а това улеснява решаването на сложните про-
блеми, съпътстващи реализирането на декоративно-приложната дейност.

Прилагането на творческите задачи в обучението по изобразително 
изкуство съдействат най-вече за формиране и развиване у учениците на оп-
ределени художествено-изобразителни способности. Творческата дейност се 
характеризира с ясен художествен замисъл и умение за неговото претворя-
ване в самостоятелна изобразителна дейност. В случая ученикът става автор, 
създател на творбата, а творческите задачи се явяват по-висш етап на самос-
тоятелната работа.

В примерните теми в програмите по изобразително изкуство се по-
сочват индивидуални задачи за изпълнение, които насочват учениците към 
творчески изяви, но за постигане на ефективна самостоятелна творческа ра-
бота е необходимо последователно и целенасочено ръководство от страна на 
учителя. В процеса на осъществяване на самостоятелната творческа работа 
на учениците в обучението по изобразително изкуство могат да се забележат 
и следните слабости: 

1. Има неуверени в себе си ученици, с чувство на малоценност, които са 
пренебрегвани от учители и родители („Той не е художник, не умее да 
рисува!“).

2. Някои ученици при реализирането на изобразително-творчески 
задачи използват чужди идеи, плагиатстват, или ползват антихудо-
жествени и неестетични образци, които за съжаление се срещат на 
много места в бита (по магазини, битаци, панаири и др.).

3. Предварително усвояване (прерисуване, копиране) на животински и 
човешки фигури в определени пози и движения, които нямат нищо 
общо с характерното детско виждане при изобразяването им.

4. Наличие на бедни и ограничени образни представи, липса на въоб-
ражение у някои ученици, за различни обекти и явления от заобика-
лящата ги среда.

5. Неумение да се наблюдава целенасочено от някои ученици и да се 
усвояват специфични качества на обектите, при рисуване по натура.

6. Безразличие към поставената тема и липса на желание да се използват 
разнообразни материали и технически похвати при реализирането ѝ.

За преодоляване на тези слабости още в първите часове по изобрази-
телно изкуство в пети клас учителят е длъжен да изгражда увереност и са-
мочувствие у своите възпитаници по отношение на тяхната изобразително-
творческа дейност. Педагогът трябва да работи индивидуално с ученици, по-
казващи определени слабости в изобразителната си дейност и да поощрява 
всеки техен успех при всяка възможност пред целия клас. Освен това, още 
от най-ранна училищна възраст детето трябва да привиква да работи самос-
тоятелно, като се опира на своите възможности, на личните си представи за 
обектите и явленията около него, на оценките си за тях, на своите преживя-
вания и интереси.
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Учениците се стимулират към самостоятелна творческа работа и чрез 

онагледяване на учебния процес с ученически рисунки, спечелили престиж-
ни отличия от регионални, национални и международни изложби. Учителят 
акцентува на тяхната характерна изразителност и експресивност по отноше-
ние на изграждане на формата, богатството на колорита, оригиналната ком-
позиция, използваните изразни средства, материали и техники на работа.

Важен проблем, който заема централно място в самостоятелната ра-
бота, е развиване на творческото въображение на учениците. Този психичен 
процес се основава на сетивните впечатления, на представите и образите, 
намиращи се в паметта на подрастващите. Даровитите деца имат развито 
творческо въображение, но те са единици, а трябва да се работи системно и 
последователно и с останалите деца от класа. За това е необходимо да се раз-
виват техните впечатления и образни представи, като им се предоставят за 
реализиране теми с приказен и фантастичен сюжет (илюстрации от приказки 
с образи на непобедими герои, великани, магьосници, добрифеи и др., теми 
с фантазни светове и извънземни същества), стимулиращи творческото им 
въображение. При осъществяването на рисунки по тези теми учениците се 
пренасят мислено в една приказна действителност и с всеки изминат учебен 
час обогатяват своите представи и творческото си въображение. За това съ-
действа и влиянието на телевизията, киното, театъра, цирка, анимационните 
и игралните филми, компютърните игри, илюстрациите на книги с фантазен 
сюжет и др.

При избора на сюжет момчетата избират да изобразяват супер-герои, 
чудовища, роботи, космически светове и др., а момичетата предпочитат да 
рисуват принцеси, русалки, феи и др. Това налага по време на самостоятел-
ната работа на учениците обучението по изобразително изкуство да се ди-
ференцира и да се работи индивидуално с тях, съобразявайки се, не само с 
техните възможности, но и с техните желания и интереси.

Уроците по сюжетно-тематично рисуване поставят за разрешаване 
сложни проблеми, за които се изискват, както познания за израждане на ри-
сунката по отношение на нейната композиция, цветово или графично реше-
ние, начин на изграждане на формата, използвани изразни средства, матери-
али и техники, така и умения за изображение на човешки фигури в различни 
движения и пози и проява на богато творческо въображение.

Обучението по изобразително изкуство в основна училищна степен 
(5. – 8. клас) не изчерпва изцяло художественото възпитание на подраства-
щите. За развиване на изобразително-творческите способности са необхо-
дими и други извънкласни форми, които да осигуряват по-голяма самостоя-
телност на учащите се в избора на тема, на материали и техники за нейното 
реализиране.

За осъществяване на ефективна и пълноценна самостоятелна работа на 
учениците в обучението по изобразително изкуство учителят трябва да се съ-
образява със следните изисквания: 
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1. Да се използват разнообразни материали и техники, които да предос-

тавят възможност учениците да разгърнат пълноценно своите изоб-
разително-творчески способности.

2. Самостоятелният избор на изразните средства насочва учениците 
към индивидуално творческо виждане и проява на оригинално из-
граждане на тяхната творба.

3. Системно и целенасочено да се работи за формиране и развиване на 
творческо въображение у учениците.

4. Подборът на темите трябва да съдейства за мотивиране на учащите 
се към изобразителната дейност и за създаване на творческа и емо-
ционално-естетическа атмосфера за работа в клас.

5. Изобразителната дейност да поставя за разрешаване проблемни за-
дачи, което изисква от учениците проява на нестандартно мислене, 
силна воля и находчивост.

6. Да се създаде мотивираща среда, в която учениците да имат усещане-
то, че всичко се извършва по тяхна инициатива, че те са тези, които 
трябва да избират, да мислят, да оценяват и да решават.

Понастоящем, когато се осъществяват реформи за обновяване и обога-
тяване на учебно-възпитателния процес по изобразително изкуство, самос-
тоятелната работа на учениците придобива все по-голямо значение. Тя спо-
собства за индивидуализиране и диференциране на изобразителната дейност 
на подрастващите, а също така и за постигане на максимална активност у тях, 
присъщи на развиващото обучение.

Самостоятелната работа е управляем процес, в който съществена роля 
се пада на субективния фактор – учителя. От неговите професионални ка-
чества и компетенции зависи не само формирането на интерес у учениците 
към изобразителната дейност, но и решаването на различни проблеми, каса-
ещи тяхната самостоятелна изобразителна дейност. „Беспорен е фактът, че 
творческите способности на учениците се развиват по-успешно в условия-
та на познавателна активност и самостоятелност. Тогава е естествено да се 
помисли за възможностите, които стоят пред учителя, поставен при такива 
условия, да осигури повече дейности на своите ученици, при които те ще из-
явят своята фантазия, творчество, съобразителност и лично отношение“ [1: 
27]. Чрез правилното организиране на самостоятелната работа учителят още 
по-добре се ориентира в личностните прояви на учениците, коренно изменя 
характера на педагогическо взаимодействие с тях, като се съобразява с лич-
ните им интереси и преживявания.
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