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Да се пътува в пространството е учене и това е стара истина. В търсене на формули за
създаване на мотивираща среда бе разработена стратегията „Пътуване във времето“.
Стратегията бе прилагана в различни класове и даде добри резултати. В процеса на
работа бе установено, че за да бъде по-истинно усещането за пътуване, е необходимо
учениците да бъдат изведени от класната стая. За реализирането на идеята ни
съдействаха отзивчивите домакини на РБ „Партений Павлович“, където в „портал към
миналото“ се превърна отдел „Изкуство“.
„Пътуване във времето“ бе използвана за първи път в урок за обобщение върху
литературата от Българското възраждане. Изборът се наложи от необходимостта
знанието да стане трайно, а за целта то трябва да бъде свързано с познати обекти и
факти, които да му придадат плътност, да го материализират. Възрожденската
история на Силистра даде възможност да се материализира абстрактното знание от
учебниците. Презентацията, подготвена от специалист от отдел „Изкуство“, добави
любопитна информация за нравите, бита, културата и геополитиката на Силистра през
ХІХ век. Свързването на далечното и чуждото (информацията от учебниците) със
знанието за своето, даде възможност на учениците да осмислят случилото се като
процес и да „заживеят“ в епохата. В хода на урока учениците демонстрираха своите
знания за автори и творби, класически образци, поставящи проблемите на времето.
През следващата учебна година стратегията бе приложена при същите ученици при
преподаване на урок за нови знания Модернизъм и индивидуализъм в българската
литература
. Урокът отново се проведе в отдел
„Изкуство“ на РБ „Партений Павлович“. Музиката на Шопен и Бетховен, албумите с
модерно изкуство на Мане, Лотрек, Сезан, създават атмосфера, различна от типичната
за класна стая, когато часът се реализира в различно пространство. Въздействието на
музика и цветове провокира у учениците нови усещания, предизвиква съпреживяване,
развива емоционалната памет...
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