
 

РАМКОВА УЧЕБНА ПРОГРАМА 

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ 

ЗА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ „ИЗКУСТВА” 

ПО МУЗИКА И ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

за ученици с умствена изостаналост и с множество увреждания  

I – VIII клас 

 

                                                                      МУЗИКА 

І. Общо представяне на учебната програма 

Учебната програма е предназначена за ученици със специални образователни 

потребности (СОП) – с умствена изостаналост (умерена, тежка и дълбока) и с множество 

увреждания.  

Обучението по музика І – VІІІ клас има съществена роля за цялостното развитие на 

учениците със специални образователни потребности. Учебната програма по музика 

подпомага решаването на много специфични образователни, възпитателни и корекционни 

задачи – въздейства върху духовния живот на учениците, възпитава естетически усет, 

развива музикалните интереси, формира музикални възприятия, елементи на музикална 

култура и вкус. 

Обучението по музика допринася за удовлетворяването на музикалните потребности 

на учениците, за развитие на потенциала и някои музикални способности, за развитие на 

мисленето, речта и комуникативните умения. 

Чрез обучението на децата по музика се постига укрепване на общото физическо 

състояние и кондиция, развитие на общата и фината моторика, развитие и усъвършенстване 

на функциите на отделните анализатори. 

Обучението по музика е свързано и подпомага образователния процес на учениците 

със специални образователни потребности по ядрата на учебното съдържание и модулите от 

другите културно-образователни области от учебния план. Междумодулните връзки от 

различните културно-образователни области, залегнали в програмата, позволяват да се 
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създаде единна основа на обучението, базирана върху водещата роля на чувствата за 

цялостното им въздействие върху ученика. 

Заложените 5 ядра на учебното съдържание в учебната програма по музика: 1 

„Слушане на музика”; 2 „Възприемане на музика”; 3 „Музикална практика”; 4 „Музика и 

движение”; 5 „Детски музикални инструменти”, се разширяват и обогатяват в съответствие с 

развитието на възможностите и образователните потребности на учениците по време на 

обучението им съобразно спецификата и степента на увреждането, както и в съответствие с 

възрастовите им особености. 

Обучението по музика в І – VІІІ клас е до 2 часа седмично. 

 

ІІ. Цели на обучението 

Обучението по музика има за цел: 

Да въздейства емоционално, двигателно, комуникативно-речево, познавателно чрез 

изкуството на цялостния процес на развитие на учениците със специални образователни 

потребности. 

В съответствие с глобалната цел обучението по музика има следните задачи: 

1. Даване на достъпни за възрастта и потенциала на ученика музикални знания. 

2. Създаване на условия за формиране и възпитаване на интерес към музикалното 

изкуство (системно насочване на вниманието към музика – слушане на музика). 

3. Стимулиране на емоционалните преживявания на учениците при съприкосновението 

им с музиката. 

4. Създаване, изграждане и развитие на практически умения за изпълнение на достъпни 

за възрастта и възможностите на учениците музикални произведения (музикални 

тема, музикални фрази, детски песни и др.). 
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ІІІ. Очаквани резултати от обучението по музика 

Ядро на учебното 

съдържание 

Очакван резултат 

на равнище учебна 

програма 

Елементарни 

знания (представи) 

Умения, включително 

социални умения 
Компетентности 

Контекст и 

дейности 

1. Слушане на 

музика 

Модул 1 

Изграждане на 

сензитивност 

(интензивност на 

стимулатора) 

Звук, светлина, цвят 

Очакван резултат: 

Различава стимула и 

реагира с променено 

състояние на 

поведението 

Теми: 

1. Звукове от 

околната среда 

2. Светлинни ефекти 

3. Цветовете на 

природата в 

музиката 

Очакван резултат: 

Знания за характерно 

звучене на обекти от 

околната среда 

 слушане;  

 активно 

възприемане; 

 умение за 

ориентиране в среда; 

 показване на 

способност за 

обратна връзка 

 слуша;  

 наблюдава; 

 открива; 

 различава 

 елементарна 

беседа;  

 словесна 

инструкция; 

 използване на 

техника; 

 визуализация на 

музикална картина 

Модул 2 

Прослушване и 

възприемане на 

музикална тема 

(фраза) с различен 

характер (минорен 

Теми: 

1. Музика в мажорна 

тоналност 

2. Музика в минорна 

тоналност 

3. Моят избор на 
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или мажорен) 

Очакван резултат: 

Изразява 

предпочитание към 

вид звучене 

тонално звучене 

Очакван резултат: 

Знания за видовете 

тоналности 

Модул 3 

Развитие на 

музикално-слухови 

представи – темпо и 

динамика 

Очакван резултат: 

Осъзнава понятия 

бързо-бавно, силно-

тихо 

Теми: 

1. Темпо в музиката 

– понятие за бързо-

бавно 

2. Динамика в 

музиката – понятие 

за силно-тихо 

3. Моят избор 

Очакван резултат: 

Реакция при слушане 

на музика в различно 

темпо и динамика 

2. Възприемане на 

музика 

 

Модул 1 

Разпознаване на 

различни в 

интонационно и 

Теми: 

1. Жанрово 

разнообразие на 

музикалните 

 Слушателски умения;  

 Познавателни 

умения; 

 слуша;  

 възприема; 

 открива различия; 

 словесна 

инструкция; 

 използване на 
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метрико-ритмично 

отношение 

музикални 

произведения 

Очакван резултат: 

Различаване на 

песен, мелодия без 

текст, марш и танц, 

мъжки, женски и 

детски гласове 

произведения 

Очакван резултат: 

На елементарно ниво 

да различават 

музикални 

произведения 

съобразно ритмиката 

и интонацията 

 Разпознаване на 

емоциите; 

 Разграничаване; 

 Умение за реакция на 

емоционално 

послание; 

 Емоционално 

съпреживяване 

 

 техника; 

 интерактивни 

методи с обратна 

връзка на 

посланието 

Модул 2 

Прослушване на 

музикално 

произведение 

Очакван резултат: 

Формиране на 

слушателски умения 

Теми: 

Чудният свят на 

музиката 

Очакван резултат: 

 Вслушване в 

общата звучност 

 Да реагират на 

указанията и 

жестовете на 

учителя 

Модул 3 Теми: 
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Музикално-слухово 

възприемане на 

произведение 

(детски песни, марш, 

музикална закачка) 

Очакван резултат: 

Прояви на 

емоционален отклик 

при възприемане на 

музиката 

Звукови картини – 

настроение и емоция 

при слушане на 

музика 

Очакван резултат: 

Усвояване на 

емоционална 

отзивчивост 

(усмивка, двигателен 

акт с пръсти и тяло, 

гласова реакция на 

удоволствие или 

неодобрение) 

3. Музикална 

практика 

Модул 1 

Разучаване и 

възпроизвеждане на 

музикални фрази 

Очакван резултат: 

Възпроизвеждане на 

мелодията на 

фразата с вокали 

Теми: 

Разпевни 

упражнения 

Очакван резултат: 

 Възпроизвежда по 

подражание 

кратки откъси, 

музикални теми -

Певчески умения;  

 певческо дишане; 

 правилна 

артикулация; 

 дикция; 

 метроритмичен усет; 

 диференциране на 

 пее; 

 възпроизвежда. 

 

 инструкция; 

 практическа 

дейност; 

 демонстрация; 

 използване на 

техника. 
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„фрази“ тонове по сила и 

височина; 

 правилно тактуване; 

 слухов самоконтрол 

 себеизразяване; 

готовност за избор; 

 споделяне на емоции. 

 

Модул 2 

Разучаване на 

училищна песен 

Очакван резултат: 

Възпроизвеждане 

относително точно 

на интонацията и 

метроритмиката на 

песента 

Теми: 

1. Групово 

изпълнение на песен 

2. Индивидуално 

изпълнение на песен 

Очакван резултат: 

Възпроизвежда:  

 текста на песента 

или част от него; 

 мелодията на 

песента 

Модул 3 

Разучаване на песни 

от училищния 

репертоар 

Очакван резултат: 

 показва отношение 

към настроението 

на изучените 

песни; 

Теми: 

1. Изпълнение на 

детски песни 

2. Изпълнение на 

песни за училището 

3. Изпълнение на 

празнични песни 

Очакван резултат: 

 самостоятелно и 
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 изразява лични 

предпочитания 

към изпълняваните 

песни; 

сравнително точно 

интонационно и 

ритмично пеене; 

 опит да 

синхронизира 

изпълнението със 

съпровод; 

 емоционален 

отклик при 

изпълнението на 

песните. 

4. Музика и 

движение 

Модул 1 

Ритмични 

двигателни актове с 

музика 

Очакван резултат: 

 Подобрена 

координация на 

движение на 

крайниците 

 Увеличена 

Теми: 

1. Разпознаване на 

музика в такт 2/4 и ¾ 

чрез метроритмични 

движения 

Очакван резултат: 

 Отчитат 

равномерно дву- и 

три- временен такт 

с помощта на 

 темпо; 

 ритъм; 

 синхрон; 

 динамика; 

 елементарни танцови 

умения; 

 елементарни 

певчески умения; 

 артистичност; 

 слуша; 

 разбира; 

 пее; 

 танцува; 

 импровизира. 

 

 Словесно-

демонстративна 

инструкция; 

 шаблон; 

 визуализация; 

 използване на 

техника; 

 разиграване на 

ситуация. 
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амплитуда на 

движенията 

 Ритмизиране на 

възпроизвеждането 

на музика и текст 

движения; 

 

 активност; 

 елементарно 

социално 

взаимодействие; 

 кооперативност. 

 Модул 2 

Музикални игри с 

двигателна 

активност 

Очакван резултат: 

 Възпроизвеждане 

по подражание 

 Самостоятелна 

игрова дейност с 

роля 

Теми: 

1. Пея и играя – 

музикални ролеви 

игри и музикални 

закачки с движение 

Очакван резултат: 

 ритмичност и 

синхрон; 

 спонтанност на 

реакциите чрез 

въпроси-отговори 

в музикалните 

закачки; 

 импровизации. 

Модул 3 

Музика с танци 

Теми: 

1. Пея и танцувам 
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Очакван резултат: 

 Разпознават видове 

танци (хоро, валс, 

обредни танци) 

 Формира 

положително 

отношение към 

танца 

 Изпълнява обреден 

танц 

Очакван резултат: 

 пресъздаване 

характера на 

музиката с танц; 

 личностно-

емоционална изява 

чрез танц; 

 

5. Детски 

музикални 

инструменти 

Модул 1 

Познания за детски 

музикални 

инструменти – по 

външен вид 

Очакван резултат: 

 Формира 

елементарни 

познания за 

основните видове 

детски музикални 

Теми: 

1. Вълшебният свят 

на музикалните 

инструменти 

Очакван резултат: 

 Разпознава детски 

музикални 

инструменти 

(ударни, струнни, 

духови, 

клавишни); 

 метроритъм; 

 импровизиране; 

 умения за работа в 

група; 

 музикално-

изпълнителски 

умения; 

 самостоятелност и 

активност. 

 

 слуша; 

 разпознава; 

 диференцира; 

 възпроизвежда; 

 импровизира; 

 

 беседа; 

 шаблон; 

 визуализация; 

 практическа 

работа с детски 

инструменти. 
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инструменти 

Модул 2 

Слушане на детски 

музикални 

инструменти 

(барабан, маракаси, 

триангел, дайре, 

чинели, клавесин, 

металофон, детско 

пиано) 

Очакван резултат: 

 Разпознава детски 

музикални 

инструменти по 

тембър 

Теми: 

1. Слушам с интерес 

Очакван резултат: 

 Познава звученето 

на изучаваните 

инструменти; 

 Диференцира по 

тембър 

 

Модул 3 

Свирене на детски 

музикални 

инструменти 

Очакван резултат: 

 Формира 

Теми: 

1. И аз мога 

Очакван резултат: 

 Музикално 

възпроизвеждане 

по подражание 
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метроритмичен 

усет 

 

(такт, музикална 

фраза); 

 Музикални 

импровизации. 
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ІV. Специфични форми и методи за оценяване на постиженията на ученика 

по музика 

Постиженията на учениците по музика се проследяват и констатират 

целогодишно чрез включването и участието им в работата на класа/групата, като се 

стимулира и оценява емоционалната им отзивчивост и желанието им за слушане, 

емоционалния отклик при слушане и възприемане на музика, формирането на 

елементарни слушателски навици, нивото на възприемане на темпо и динамика, 

възможността да се възпроизвежда текст, метро-ритмичен усет, правилно дишане, 

вярно възпроизвеждане при пеене. 

Оценяването на резултатите от обучението по музика се включва в цялостната 

оценка за развитието на учениците и се отразява в постигнатите резултати в 

индивидуалната програма. 

 

V. Общи методически указания по прилагането на програмата, 

предназначени за учителите по музика  

Обучението на учениците със специални образователни потребности по музика 

не изисква обем от теоретични знания, а акцентира върху емоционалното въздействие. 

Важен е подборът на музикалните произведения, за да може ефективно да се 

осъществява това въздействие. Учебното съдържание по музика в образователните ядра 

е модулно и структурирано от възможно най-общодостъпното с постепенно 

усложняване на елементите до модул, изискващ усвояването на по-голям обем от 

знания. Темите в отделните модули са общи и подлежат на доразвиване в съответствие 

с индивидуалните потребности на учениците. Работата по темите трябва да бъде 

обвързана с развиващи дейности, които ангажират вниманието и развиват 

способностите на учениците. Препоръчително е в учебните часове по музика да се 

използват многообразни и достъпни прийоми – елементарна беседа, кратка словесна 

инструкция, онагледяване на инструкцията и визуализация на музикалната картина. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

 

І. Общо представяне на учебната програма 

Учебната програма е предназначена за ученици със специални образователни 

потребности (СОП) – с различна степен на умствена изостаналост и с множество 

увреждания.  

Обучението по изобразително изкуство І – VІІІ клас има съществена роля за 

цялостното развитие на учениците със специални образователни потребности. 

Обучението по изобразително изкуство формира в учениците положително 

емоционално отношение към изобразителната дейност и стимулира участието им в 

работния процес за развитие на познавателната им активност. Учебната програма по 

изобразително изкуство има особено значение за корекцията на нарушенията в психо-

физическото развитие на учениците, формирането и развитието на тяхната личност и 

обогатяване на социалния им опит. Програмата по изобразително изкуство подпомага 

решаването на редица специфични образователни, възпитателни и корекционни задачи, 

въздейства върху духовния живот на учениците, възпитава естетически усет и 

стимулира емоционалните им преживявания, развива интереса на учениците към 

изобразителната дейност и стремежа към себеизразяване, формира образни възприятия, 

елементи на култура и вкус и развива уменията на учениците за пресъздаване. 

Заложените 3 ядра на учебното съдържание по изобразително изкуство – 

„Животът в образи – художествено възприемане”; „Изобразителни средства и техники” 

и „Художествено пресъздаване с елементи на лично творчество”, се разширяват и 

обогатяват в съответствие с развитието на възможностите и образователните 

потребности на учениците по време на обучението им съобразно спецификата и 

степента на увреждането, както и в съответствие с възрастовите им особености. 

 Обучението по изобразително изкуство в І – VІІІ клас е до 2 часа седмично. 

ІІ. Цели на обучението 

Обучението по изобразително изкуство има за цел да въздейства емоционално, 

двигателно, познавателно и корекционно-развиващо на учениците. В съответствие с 

глобалната цел обучението по изобразително изкуство има следните задачи: 

1. Запознаване с основните изобразителни средства – моливи, флумастери, 

пастели, бои, пластилин, глина, хартия и др. 
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2. Стимулиране на емоционалните преживявания на учениците при 

съприкосновението им с основните изобразителни средства (използване на 

монотипия). 

3. Създаване на условия за формиране и възпитаване на интерес към 

изобразителната дейност (системно насочване на вниманието към 

изобразителна дейност – похвати и техники за емоционално въздействие). 

4. Формиране и развиване на възприятията, представите за големина, форма, 

цвят и пространство. 

5. Създаване, изграждане и развиване на практически умения за изпълнение на 

достъпни за възрастта и възможностите на учениците изобразителни 

дейности (драски с графични средства – следи, оцветяване, очертаване по 

шаблон, работа с готови елементи, работа по подражание – сглобяване, 

рисуване, апликиране, моделиране и др., самостоятелна изобразителна 

дейност). 
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ІІІ. Очаквани резултати от обучението по изобразително изкуство 

Ядро на 

учебно 

съдържание 

Очаквани резултати 

на равнище учебна 

програма 

Елементарни знания 

(представи) 

Умения, 

включително 

социални умения 

Компетентности Контекст и 

дейности 

1. „Животът в 

образи – 

художествено 

възприемане” 

Модул 1: 

Изграждане на 

сензитивност 

(интензивност на 

стимулатора) 

светлина, големина, 

форма и цвят. 

Очакван резултат: 

Реагира, разпознава и 

различава стимула с 

променено състояние 

Теми:  

1. Светлинни ефекти и 

предмети от околната 

среда. 

2. Предмети от околната 

среда с различна 

големина. 

3. Предмети от околната 

среда с различна форма. 

4. Предмети от околната 

среда с различен цвят 

Очакван резултат: 

Възприемане на предмети от 

околната среда по големина 

и форма и разпознаване на 

някои основни цветове 

 Активно 

възприемане на 

стимулите; 

 Възприемане на 

големина и 

форма; 

 Разпознаване на 

някои основни 

цветове; 

 Различаване на 

изображение от 

реален предмет; 

 Ориентиране в 

сюжетните 

връзки; 

 Разбиране 

 Наблюдава; 

 Възприема; 

 Разпознава; 

 Различава; 

 Ориентира; 

 Разбира; 

 Открива; 

 Визуализация; 

 Демонстрация; 

 Инструкция; 

 Онагледяване с 

предмети; 

 Кратко, достъпно 

обяснение; 

Модул 2: Теми:  
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Запознаване с 

изображения на 

предмети от околната 

среда. 

Очакван резултат: 

Реагира, разпознава и 

различава 

изображения на 

предмети от околната 

среда 

1. Изображения на детски 

играчки – топка, кубче, 

кукла, кола и др. 

2. Прибори за хранене – 

купа, чиния, чаша, 

лъжица и др. 

3. Облекло – блуза, 

панталон, обувки, шал, 

шапка и др. 

4. Мебели – легло, маса, 

стол, гардероб и др. 

5. Архитектурна среда – 

къща, прозорец, врата, 

стълби. 

6. Транспортни средства – 

колело, кола, автобус, 

влак, самолет. 

7. Хора и животни 

Очакван резултат: 

Различаване на 

изображенията на 

предназначениет

о на предметните 

изображения; 
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предметите, хората и 

животните от реалните в 

околната среда. 

Модул 3: 

Изображения в 

сюжетни картини. 

Очакван резултат: 

Разбира и познава 

предназначението на 

изобразените обекти. 

Теми:  

1. Игра с топка (и с други 

детски играчки в сюжет с 

усложнен характер). 

2. Хранене с прибори. 

3. Моето облекло – 

последователност на 

обличане. 

4. Моята детска стая. 

5. Моят дом. 

6. Отивам на училище. 

7. Семейство и домашни 

любимци. 

Очакван резултат: 

Възприемане на 

изображенията на 

предметите от околната 

среда по тяхното 
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предназначение и в сюжет. 

2. „Изобрази-

телни 

средства и 

техники” 

Модул 1: 

Разпознаване на 

различни 

изобразителни 

средства 

Очакван резултат: 

Разпознава основните 

изобразителни 

средства - пластилин, 

глина, молив, графит, 

пастели, флумастри, 

бои 

Теми:  

1. Разнообразието на 

изобразителните 

средства. 

2. Как се работи с 

изобразителните средства 

3. Какво се постига с 

изобразителните средства 

Очакван резултат: 

Познания за видове 

изобразителни средства и 

продукция, постигната с тях. 

 Умение за 

подражание; 

 Изграждане на 

процес за обратна 

връзка 

 Ориентиране в 

среда 

 Възприемане; 

 Наблюдаване; 

 Самостоятелност 

 Наблюдава; 

 Подражава; 

 Ориентира; 

 Възприема; 

 Гради; 

 

 Обяснение; 

 Инструкция; 

 Демонстрация; 

 Визуализация 

 

Модул 2: 

Работа с пособия и 

материали 

Очакван резултат: 

Използва отделни 

пособия и материали 

за изобразяване 

Теми:  

1. Моделиране (топче, 

пръчка, кръгче и др.). 

2. Апликиране с готови 

елементи. 

3. Работа с графични 

средства. 

4. Оцветяване 
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Очакван резултат: 

Практически знания за 

работа с изобразителни 

пособия и материали 

Модул 3: 

Изобразителни 

техники. 

Очакван резултат: 

Познава и прилага 

основните 

изобразителни 

техники (месене, 

овалване, изтегляне, 

прищипване, 

слепване, лепене, 

щриховане, 

оцветяване, 

монотипия). 

Теми:  

1. Техники за моделиране  

 Мачкане, 

 Разточване; 

 Овалване; 

 Слепване; 

 Сплескване; 

 Налепване и др. 

2. Техники за апликиране. 

 Накъсване на форми; 

 Изрязване на форми; 

 Подреждане; 

 Лепене на форми. 

3. Техники с графични 

средства: 

 Линия; 

 Щрих 
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4. Техники за оцветяване: 

 Оцветяване с молив, 

флумастер, пастел; 

 Оцветяване с готово 

разредени бои в един и 

повече цветове (акварел, 

темпера); 

 Оцветяване с четка, 

дунапрен, тампон, пръсти 

Очакван резултат: 

Придобити практически 

знания за прилагане на 

основни технически средства 

и на основни техники за 

работа с изобразителни 

средства 

3. „Художест-

вено 

пресъздаване 

с елементи на 

лично 

Модул 1: 

Пресъздаване по 

готов образец 

Очакван резултат: 

Рисува (апликира, 

Теми:  

1. Моделиране на:  

 топки, 

 пръчки; 

 кръгче; 

 Наблюдаване и 

запомняне; 

 Разпознаване; 

 Възпроизвеждане; 

 Наблюдава и 

запомня; 

 Разпознава; 

 Диференцира 

 Словесна 

инструкция; 

 Елементарна 

беседа; 

 Визуализация; 
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творчество” моделира) по образец  други прости обемни 

фигури; 

 плодове; 

 животни; 

 човешки фигури; 

 моделиране на 

композиция. 

2. Апликиране на: 

 Накъсани елементи; 

 Балони; 

 Дърво; 

 Къща; 

 Риба; 

 Дърво; 

 Цвете; 

 Човешка фигура; 

 Апликиране на 

композиция. 

3. Работа с графични 

средства: 

 Изображения с права 

 Пресъздаване; 

 Съчетаване на 

цветове; 

 Използване на 

техники; 

 Прилагане на 

личен опит 

 

 Възпроизвежда; 

 Пресъздава; 

 Съчетава на 

цветове; 

 Използва техники; 

 Прилага личен 

опит; 

 Изразява. 

 

 Интерактивна 

дейност (на 

групата) 
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линия, хоризонтална, 

вертикална и крива; 

 Рисуване с щрих – 

хоризонтален, 

вертикален, наклонен, 

кръстосан; 

 Плътно защриховане на 

прости форми; 

 Буквопис. 

4. Рисуване с бои – темпер 

и акварел: 

 Щампи (отпечатъци с 

гъба, четка, туба, тампон, 

ръце, монотипия); 

 Рисуване на прости 

форми – балон, кръг, 

квадрат; 

 Рисуване на фигури 

(дърво, къща, плод, 

предмет, животно, 

човек); 
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 Композиция (сюжетна 

картина 

Очакван резултат: 

Възприемане и пресъздаване 

на форми и образи по 

образец чрез различни 

техники 

Модул 2: 

„Пресъздаване на 

възприет образец по 

памет” 

Очакван резултат: 

Разбира и осъзнава 

инструкция като 

възпроизвежда по 

памет 

Теми:  

1. Моделиране по памет:  

2. Апликиране по памет: 

3. Рисуване по памет. 

Очакван резултат: 

Възприемане и пресъздаване 

на форми и образи по памет 

чрез различни средства 

Модул 3: 

„Изобразително 

творчество” 

Очакван резултат: 

Самостоятелен избор 

Теми:  

1. Моето семейство. 

2. Аз съм ученик. 

3. На разходка. 

4. Нашите празници. 
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на средства и техники 

за реализиране на 

личен замисъл. 

5. Обичаме да играем. 

6. Композиция 

 Обща дейност на групата 

(създаване на обща 

композиционна работа с 

участието на цялата 

група) 

Очакван резултат: 

Постигане на обобщена 

представа за себе си, 

заобикалящата среда и 

социалните отношения чрез 

основните изразни средства. 
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ІV. Специфични форми и методи за оценяване на постиженията на 

учениците 

 

Постиженията на учениците със специални образователни потребности по 

изобразително изкуство се проследяват и констатират целогодишно чрез оценяване 

степента на реакция, различаване и разпознаване на стимула, изображенията на 

предметите от околната среда и предназначението на изобразените обекти. На този етап 

е необходимо да се оценява мотивацията на ученика за работа и желанието му за 

включване. Работата на учениците се оценява в зависимост от степента на различаване 

на основните изразни средства, използването на отделните пособия и средства за 

изобразяване и степента на усвояване и използване на основните изобразителни 

техники за пресъздаване на готов образец или за пресъздаване на възприет образец по 

памет. Оценява се  стремежа на ученика да вложи творчески елементи в работата си, 

както и постигането на въздействащ резултат като следствие от личния творчески 

замисъл. 

 

V. Общи методически указания по прилагането на програмата, 

предназначени за учителите по изобразително изкуство 

 

За обучението на учениците със специални образователни потребности по 

изобразително изкуство е необходимо да се има пред вид следното: 

 Учебното съдържание по изобразително изкуство е представено в образователни 

ядра.  

 Модулите към образователните ядра представляват етапи на усложняване на 

учебното съдържание в зависимост от образователните потребности и 

възможности на учениците (от общодостъпно учебно съдържание към 

усложнено такова). 

 Темите към модулите са глобални. Те са изходен материал, основа за 

педагогическо творчество на учителя. В зависимост от конкретните условия на 

работа, свързани с потребностите и възможностите на учениците учителят 

самостоятелно определя съдържанието, последователността, методите и 

организацията на работата в учебните часове по изобразително изкуство, като се 

съобразява с образователните стандарти за учебно съдържание. 
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 Изобразителното изкуство е ключова дейност и е от изключително значение за 

тези ученици със специални образователни потребности, които имат нагледно-

образно мислене и специфичен начин на опознаване на действителността. 

Изобразителната дейност има връзка с всички културно-образователни области 

и учебното съдържание в тях. 

 Учителите по изобразително изкуство в процеса на обучението на учениците със 

специални образователни потребности трябва да работят за постигането на 

социални умения чрез практически дейности, усет към красивото и естетичното. 

 


