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Глава 5 
Изпълнени с въображение и творчески методи 

на изкуствата, грамотността, театъра и музиката 
в дейности срещу тормоза 

 

Може би е необходимо да попитаме защо тормозът се случва в училище и защо 

учениците (някои от тях) са обект на това явление. Една от възможните причини може 

да бъде упражняването на социален и семеен натиск върху резултатите, получени от 

учениците, от стреса, възникнал от училищното състезание, но също така и от един вид 

негативен климат, наличен в определени училища. В такъв общ контекст, не всички 

ученици реагират положително на тези предизвикателства. В зависимост от 

типологията на личността си, както и от личната, културна и социална среда, 

качеството на живот, който водят, учениците са способни да отговорят на социалните 

предизвикателства в училище по различен начин. Но за тях е много важно да развият 

умения, за да отговорят на изискванията и предизвикателствата, защото това са 

ключовите умения и са задължително изискване за пълноценност в зрелия им живот. 

За да упражняват тези умения, учениците трябва да бъдат подпомагани от 

родители, учители и други влиятелни лица. Самото училище трябва да докаже колко 

са важни условията за успеха на този процес, характеризиращи се с климат на 

отвореност, с ясни правила и приемане в училищната среда. 

 

Изложени на стреса от тормоза, учениците могат да покажат регресия в 

училище, но още по-лошо-стават депресирани, самотни, с ниско самочувствие и 

понякога мисли за самоубийство (Олвей, 1993). Един от негативните ефекти, изпитани 

сред жертвите на тормоз е безпокойството, или жертвите на тормоз са отнели живота 

си и дори са се само-тормозили. Понякога реакцията им в тази ситуация може да бъде 



 

 

отпадане от училище и / или семейство. Арт терапията може да 

помогне на учениците да разберат феномена на тормоза, като разберат силовия 

дисбаланс. 

Изследванията показват, че тормозът може да бъде съобщава за някои сериозни 

асоциални или насилствени поведения. 

Агресорите, които често разстройват жертвите си, са по-склонни да влизат в 

конфликт с други хора, да бъдат ранени или част различни конфронтации, да крадат 

или вандализират, да консумират алкохол и в крайна сметка да отпаднат от училище 

(Олвей, 1993). В крайна сметка тормозът се основава на атмосфера на страх и има 

отрицателно въздействие върху ученето на учениците. 

Смятан за баща-основател на изследванията срещу тормоза, Дан Олвей е 

разработил поредица от ефективни проучвания и програми за обучение, чрез които е 

представил силна перспектива относно тормоза на връстници. „Нито един ученик не 

трябва да се страхува да ходи на училище от страх да не бъде тормозен или унижен, и 

нито един родител не трябва да не се притеснява подобни неща, да се случват на детето 

им.“ Той е бил убеден, че безопасността в училище е основно човешко право. 

Фокусирайки се върху допълнителни терапии, в „Творчески подходи за 

минимизиране на травмиращото въздействие на поведението на тормоза“, Сафран и 

Сафран (2008) показват, че жертвите на тормоз могат да се възползват от 

възможностите да се изразят по безопасен и креативен начин. Изразяването чрез 

изкуство води до нови начини за общуване и изследване на по-дълбоки чувства за 

тормоз, емоции, на които не може да се обърне внимание в програми за борба с 

тормоза, организирани в училище или извън него. Изразявайки се чрез рисунка, 

колаж, поезия и т.н., всички негативни чувства, които са прикрити от детето, могат да 

бъдат извадени на бял свят: страх, притеснение, объркване и гняв към агресора. 

 

Както подсказва името, Арт терапията има ефект именно защото обединява 

двете дисциплини: изкуство и психология. Като алтернативна интервенция арт 

терапията може да се предлага в групи или индивидуално, в зависимост от нуждите на 

учениците. Целта й не е за отдих или като урок по изкуство. Учениците не са длъжни 



 

 

да имат предишен опит или познания в областта. Арт терапията 

улеснява изразяването на изложени емоции. В същото време арт терапията може да 

изгради рамка за ролева игра, която ще помогне на учениците да развият умения, 

които им позволяват да взаимодействат с тормозещия. 

Използването на всички форми на изкуството при подхода към феномена на 

тормоз се изпълнява чрез подобрена среда в класната стая и в същото време улеснява 

комуникацията на учителя с учениците. Въпросите, които учениците не могат да 

повдигнат, за които не могат да говорят, са по-лесни за екстернализиране чрез всяка 

форма на изкуство. Тези изрази чрез изкуство могат да дадат на учителя или съветника 

представата за проблемите, пред които е изправено детето и могат да му дадат време 

да се намеси, преди да се усложнят. 

Друг ефект от подходите на изкуството е по-добрата комуникация между 

учениците, които идват чрез изкуството, за да се приемат едни други, да обсъждат 

заедно, да се оценяват взаимно по отношение на свършената работа. По този начин се 

получава по-добро участие и мотивация на учениците в класа. 

Арт терапията предлага възможност да се изразиш, да се разкриеш пред човек, 

който има определени ограничения в разкриването на причините и източниците на 

тревожност или на травмиращите преживявания, през които преминава. В 

психодинамичната теория, неосъзнатото състояние съхранява скрити и изкривени 

преживявания, които веднъж екстернализирани и изразени чрез изкуството, могат да 

бъдат интегрирани в нови перспективи и дори разрешени. Арт терапията е творчески 

процес, който позволява на учениците да изразяват своите мисли и чувства чрез 

невербални послания. Арт терапията се нарича още „символична реч“. 

Американската Асоциация за арт терапия вярва, че чрез арт терапията 

творческият процес може да помогне и улесни лечебния процес и ще даде нов смисъл 

на човека. Най-често срещаните форми на арт терапия са под формата на рисунки, 

картини, скулптура и фотография и др. 

Арт терапията може да увеличи максимално използването на въображението, 

може да помогне на хората да намерят и разработят правилното решение, което може 

да доведе до действия за самоусъвършенстване и промени в по-положителна посока. 



 

 

Децата са много креативни и могат лесно да опишат 

чувства и емоции чрез творческо изкуство. Децата имат много трудности да изразят 

емоции и чувства, като гняв, омраза и скрития проблем, сексуален тормоз, домашно 

насилие, хаос в живота както и много други проблеми с думи (Рубин, 2005). Изкуството 

се използва като сигурна форма на символичен реализъм, която може да помогне на 

детето. Арт терапията е полезна за възстановяване на самочувствието, разбито в 

резултат на многократно излагане на поведение на тормоз. Чрез арт терапия 

учениците се научават да управляват емоциите си и да развиват самочувствие в 

способността си да решават проблеми в трудни ситуации. 

Феноменът на сплашване възниква, когато учениците се възприемат като по-

малки, по-слаби, уплашени и т.н. и, без съмнение, те не могат да подкрепят каузата си, 

тъй като техните вербални способности са намалени. Чрез скициране/ рисуване на 

ученика се предлага начин да се изразява без думи, което ще улесни емоционалното 

освобождаване. 

Следователно концентрацията на психологически усилия трябва да бъде 

насочена така, че учениците да увеличат способността си да изследват, разбират и 

изразяват емоции, да подобряват способността си да играят роли и тук са полезни: 

изграждането на маски, театър и куклен театър и се научава да ограничава 

пространството от това на агресорите. 

 

5.1. Визуални изкуства 

          5.1.1. Правене на хартия – Творчески уъркшоп 

В борбата срещу тормоза е полезно да разполагате с информация за 

разработването на творческа работилница за изработване на ръчно изработена хартия 

и работната процедура. 

Целта е да се подкрепи и подчертае значението на творческите дейности като 

начин за борба с тормоза. Творческата работилница за изработване на хартия, 

проведена на основата на основния принцип на педагогиката на проекта УЧЕНЕ ЧРЕЗ 

ПРАВЕНЕ, помага на децата да екстернализират, да се развиват и да трансформират 



 

 

личността си. По този начин има стимулиране и насърчаване на 

творчеството във всички области на дейността. Творческата работилница може 

успешно да се използва като дейност срещу тормоза. 

Творческата работилница за правене на хартия е практически уъркшоп, чиято 

мисия е да развие у участващите деца практически умения, като ги накара да открият 

своите креативни енергии чрез материали, предвидени за творческия акт. Тези 

дейности целят овладяване на техниките, използвани в творческата работилница. Те 

представляват културен подход, който има основна роля в обучението на децата, 

използвайки методи и техники, специфични за творческия процес. Творческата 

работилница предпоставя децата да открият себе си, да развият своята креативност и 

качествата, с които са надарени. 

През годините, работейки с деца, е възможно да осъзнаете колко въображение и 

воля има във всеки един от тях, техните преживявания и чувства оживяват чрез това, 

което правят в семинарите. Ролята на тази работилница е да ги подкрепи по пътя им 

към знания и себепознание чрез стимулиране на творчеството. Тази работилница има 

за цел да оформи децата, като се има предвид реалното им въздействие върху 

естетиката, морала, емоциите и интелекта. По време на творческата работилница 

децата ще се научат да правят ръчно изработена хартия и ще я персонализират с 

различни материали, избрани от природата или други видове материали по техен 

избор. 

Чрез пряко включване на децата в творческия акт е възможно да се направи общ 

преглед на проблемите, с които те се сблъскват. Чрез радиография на отделните 

практически работи е възможно да се види какво не могат да изразят с думи и 

следователно можем да им помогнем чрез различни творчески техники. 

Тази работилница позволява на децата да изразяват чувствата си и да съчувстват 

на останалите, като същевременно научават, че техните собствени, както и чувствата на 

другите имат значение. По този начин могат да се видят ползите, които творческите 

дейности имат за насърчаване на психичното здраве сред децата, жертви на различни 

форми на агресия. 



 

 

По време на творческата работилница децата се учат да 

споделят материали, да изказват благодарност, да оценяват себе си и да оценяват 

делата на другите, да бъдат обхванати от емоция, да бъдат нежни и не насилствени, да 

говорят с хубаво и да не използват думи, които могат да наранят, да изразяват чувства 

и преживявания. Посредством такава творческа работилница и чрез комуникация 

можем да предотвратим и да се борим с девиантното поведение много по-лесно. 

        

5.1.2 Използване на фотографско изкуство срещу тормоза  

Фотографията може да се използва в борбата срещу тормоза по два начина: 

- от една страна, различни образи, които включват елементи на агресия, могат 

да бъдат представени на децата в дискусия за разпознаване на поведението; 

- от друга страна, самите деца могат да бъдат накарани да създават различни 

образи, чрез които да се опитват да изразят определени чувства и настроения. 

В първата версия могат да бъдат избрани снимки от медиите, които показват 

случаи на тормоз, като се изгражда галерия с изображения. Децата са поканени да 

разгледат тези снимки, да размислят върху тях и след това може да се развие дискусия 

с учениците, като се премине през няколко стъпки: 

- какво представлява изображението; 

- виждали ли са действия в такава поредност/ познават ли такива ситуации от 

своя клас / училище / общност? 

- разбират ли как се чувства жертвата? Ами агресорът? 

- ако беше отстрани, щеше ли да се включи? Ако да, защо? Ако не, защо? 

- какви според тях са причините за подобна ситуация? 

- може ли да се предотврати? Как? 

Този дискусионен дебат може да се комбинира с ролевата игра за по-дълбока 

интернализация на ситуацията. Учителят е помолен да обърне внимание на реакциите 

на децата, както при разглеждане на снимките, така и при задаване на въпроси и 



 

 

предлагане на отговори. Всяка реакция, която издава страх, 

несигурност, трябва да бъде алармен сигнал за учителя, за да не постави евентуална 

жертва в неприятна ситуация. 

С такива заснети изображения могат да се правят тематични албуми, които след 

това ще бъдат представени на и предоставени за дискусията на учениците. От тях се 

иска да покажат дали са се сблъсквали с подобни ситуации и ако отговорът е 

положителен, как са се отнесли към тях. Преди урока, учителят трябва да подготви 

няколко сценария за дискусиите, като предвиди различни отговори на учениците. 

5.2.3 Комикси, проза, поезия  

Комиксите позволяват преодоляване на душевна болка, страх, траур. 

Разпознаването на терапевтичния потенциал на комиксите също ще доведе до тяхното 

академично признание. По този начин се признава, че комиксите помагат да се 

изследват нещата, важни ситуации в настоящето и позволяват преразглеждане на 

моменти от миналото. Тези процеси насърчават клиента да се проектира в определен 

момент от времето и да повтаря поведението, което е имал, или да променя 

реалността, както би искал, да насърчава създаването на сценарии. Комиксите 

представляват различен език (Уеър, 2004), различен начин на комуникация (Фостър, 

2009) и в терапията чрез тях клиенти от различни възрасти могат да изразят с помощта 

на герои как нещата протичат и се развиват в желаната от тях посока, без това да има 

последствия в реалния живот. В комиксите, ситуациите могат да бъдат разрешени, 

както клиентът сметне за подходящо. Чрез преживяни конфликти и решения, 

разрешени от героите, клиентите могат да изпитат успех или провал в осезаема 

форма. 

Федерико Гарсия е момче от Колумбия с Аспергер, аутистичен синдром, 

характеризиращ се с липса на социални умения, но изключителна интелигентност. Той 

става жертва на тормоз на осемгодишна възраст: „Наричаха ме глупав, странен или 

изрод. Тази ситуация продължи около 20 микросекунди, но усетих, че тъгата ще 

избухне и ще се разпространи в мен ", каза той пред semana.com. Неговата реакция е 

била да не разкаже веднага на родителите си за проблемите си. Фредерико написал 



 

 

комикс за това как се чувствал, поглеждайки се в огледалото и 

виждайки точно (странния) човек, който съучениците му описали в училище и от 

когото той се страхува. „Крило, крилофозавър днес“ е името на историята, написана от 

Федерико. Това е историята на динозавър (любимото му животно), който пада в портал 

и пътува във времето. Динозавърът Али Крило се събужда заобиколен от тюлени, 

които го гледат лошо. Персонажът пътува дни тъжен и сам, докато не намира колония 

от пингвини, които го приемат и стават негово семейство. „Той никога няма да спре да 

бъде крилофозавър, но там ще бъде приет (такъв, какъвто е в действителност)“, пише 

Федерико. Историята, написана от момчето, е неговият начин да каже мнението си за 

тормоза, а Федерико и майка му също така създават фондация, наречена Fundación 

Federico García Villegas. Днес той е на 12 години и с помощта на братята си е успял да 

подобри социалните си умения. Той е този, който дава глас на главния герой от 

анимационния сериал "Пабло", от NatGeo Kids, Колумбия. Мечтае да стане учен като 

Никола Тесла или Стивън Хокинг. Най-голямата му мечта е да има свят, в който 

младите хора разбират „колко е грозно да накараш човек да се чувства зле“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Творческо писане 

Методите на обучение са начини за действие, с помощта на които учениците 

придобиват знания, развиват умения и способности, склонности, нагласи, под 

ръководството на учителя или самостоятелно. Те представляват пътищата, които 



 

 

учителят и учениците следват по време на своите дейности за 

постигане на учебните цели. Педагогическата ефективност, развитието на 

образователния процес, както и резултатите от него зависят от избраните от учителя 

методи. Изследванията, проведени от педагози Жан Пиаже, Дж.  Брунер, Дейвид П. 

Оусбел и Йоан Керги, са посочили, че използването на различни методи по време на 

едни и същи учебни последователности води до различни резултати в обучението на 

учениците. 

Знаейки, че системата на методите за обучение е много богата и разнообразна, в 

следващите редове не възнамеряваме да класифицираме методите спрямо техния 

източник или източника на знания, а да изброим някои от методите, свързани с 

развитието на творчеството. 

 

5.2.1 Проза и поезия срещу тормоза  

Генериране на идеи 

Напишете текст, озаглавен „Поразително преживяване”. Запишете оригиналните 

идеи, за да изградите историята, в която вие сте момчето/момичето, инициирало 

тормоз! 

1. Герои:  2. Неща, които взимате 

със себе си: 

3. Облекло: 

4. Пътуване: 5. Възможни 

препятствия:  

6. Дестинации: 

 

  Г. Конструкция на наратива  

⮚ 1. С какви играчки играеш на твоята възраст? 

⮚ 2. От кои играчки би се отказал/а? 

1. Прочете първите редове на историята: 

Първо ... 



 

 

 Имало едно време едно мече. Беше много мил! Неговата 

пухкава, кафява козина накара всички деца, които го видяха, да дойдат, да го прегърнат 

и погалят. Той имаше две черни очи, живи и пълни с доброта и всеки път, когато дете 

спираше до рафта, на който седеше, плюшеното мече го гледаше с усмивка и сякаш го 

питаше: „Хайде, играйте с мен, моля . " И беше невъзможно да му се откаже. 

4. Напишете няколко идеи, които ще ви помогнат да продължите историята, в която 

вие сте тормозеното момче/момиче.  

 

 После 

... 

 

 

 

Накрая 

... 

 

 

 

Д.  Книга за “Хризантема”, от Кевин Хенкс  

 

-Асоциация: Учениците са помолени да запишат думите, които им хрумват по 

отношение на израза „хризантема“. Идеите са изразени в група, както устно, така и 

писмено, попълвайки групите. 

- Разбиране на смисъла: съставяне на списък с предсказуеми идеи. В този 

смисъл историята беше прочетена, доколкото учителят/ модераторът посочи, за да се 

предскаже какво ще се случи по-нататък, но също така и за да се проверят 

предварително направените прогнози. След това те посочиха доказателствата, които 

намериха и на които се основава прогнозата. Генерираните идеи бяха написани в 

таблица: 

 

 

 



 

 

Какво мислите, че ще се 

случи след това? 

Какво доказателство 

имате? 

Какво всъщност е станало? 

 

  Виж параграф 1 

  Виж параграф 2 

  Виж последния параграф 

            

 - Размисъл: това беше етапът, в който учениците участваха в дебатите и 

защитаваха аргументите. 

Е. Финли Макинтош е момчето, което винаги намира думите си, но не и 

смелостта да ги изрази. Запъването му го различава от останалите деца и го превръща 

в обект на тормоз. Ако в училище го гонят и бият, у дома той не знае как да се държи 

около баща си, който винаги е уморен и нервен. Бързо се влюбих във Финли и с тъга 

прочетох дневниците му. Всеки път, когато виждах „Скъпа мамо“, и осъзнавах, че 

дневникът е единственият довереник в живота му, се изкушавах да си взема почивка от 

четенето и препрочитах ръководството му за съвети и трикове за Скрабъл. Когато 

формира нови думи и загадки, Финли става по-уверен и се осмелява да говори за 

притесненията, които го държат далеч от това да е щастлив. Играта представлява 

неговия мост към света и най-подходящото средство за комуникация, ако искате да се 

сприятелите с одухотворен и упорит гений, който се нуждае само от Седембуквена 

дума, написана от Ким Слейтър, за да спечели вашето приятелство. 

Написа един квинтет. 

Една дума 

Две прилагателни 

Три глагола 

Четири думи, описващи тормоза 

Едно заключение  

Ж.  Специфичността и стойността на дидактическата игра се състои не само в 

нейния принос за многостранното развитие на децата, но в нейните съставни елементи, 

в специфичните особености, чрез които тя поддържа своята същност на игра. В същото 

време специфичните му дидактически дейности се изразяват чрез: 



 

 

- съдържанието на играта; 

- учебната задача; 

- игровите елементи (игрово действие); 

-правилата на играта. 

Взаимодействието и връзката на тези компоненти е от съществено значение, както 

и поддържането на балансиран подход между учебната задача и елементите на играта. 

По-голямото тегло на един от тези компоненти в ущърб на друг, може да доведе до 

изкривяване на дидактическата игра или до промяна на профила му. Преподавателят 

трябва да има познанията за това как да дозира тези компоненти, за да избегне 

преобладаването на игралния елемент и риска да превърне дейността в чисто забавна, 

като загуби своя поучителен характер и не успее да постигне своите оперативни цели. 

Дидактическите игри имат различни теми: човек, социален живот, дейности, природа, 

социална среда (правила, норми) и др. Дидактическата игра е истински инструмент, 

който трябва да се използва по време на дейности, провеждани с деца в предучилищна 

възраст, който разкрива формиращата добродетел надхвърляйки всички очаквания. За 

да разкрие този невероятен потенциал, педагогът трябва да използва и дори да развие 

емпатия, разбирайки под това способността да се постави в детсткото въображение. 

 

5.2.2 Методи на обсъждане  

A. Брейнсторминг - методът на мозъчната атака - е интерактивен метод, 

иницииран от Алекс Озбърн, наричан още ‚мозъчна буря‘, има за цел да издаде 

колкото се може повече решения, идеи за решаване на конкретен проблем. Това е един 

от най-известните групови методи и е най-продуктивната техника за генериране на 

идеи и стимулиране на творческото мислене. 

Този метод има два отделни момента: създаването на идеи и тяхното оценяване, 
което може да се извърши на няколко фази: 

a) Подготвителна фаза: 

- фазата на разследване и подбор на членовете от творческата група 

- фаза на творческо обучение 



 

 

- подготвителната фаза за работните срещи 

б) Продуктивният етап на издаване на творчески алтернативи: 

- фазата на установяване на работната тема, въпросът, който ще се обсъжда 

- фазата на решение за формулираните подпроблеми 

- фазата на събиране на допълнителни идеи, необходими за продължаване на 
творческия подход. 

в) Етапът на подбор на издадените идеи 

- фазата на анализ на публикувания до момента списък с идеи 

- фазата на критичната оценка и избора на крайното решение. 

Учениците ще преминат през следните основни правила: 

 дайте воля на въображението; 

 не критикувайте идеите на другите; 

 произвеждат колкото се може повече идеи; 

Приемайте идеите на другите и ги подобрявайте. 

Предимства на метода: 

-бързо и спонтанно издаване на идеи; 

-всички участници участват активно; 

-развива спонтанност и групово творчество, както и умения за работа в екип, дух на 
сътрудничество и състезание; 

-мотивира всеки участник. 

Недостатъци: 

-осигурява възможни решения, не непременно валидни; 

-тенденция към повърхностност на някои членове на групата; 

-прекалено уморително, натоварващо за някои участници или за модератора. 

Ролята на този метод е специално да развива въображението, творческите качества на 

учениците, както и да формира някои личностни черти (спонтанност, алтруизъм). 

Учителят, който прилага този метод, „трябва да докаже достатъчно педагогически 



 

 

такт, за да предложи решаване на проблеми, които представляват истински интерес за 

училището, учениците и ученето“ (Неаксу, 2008, стр. 103). 

1. „Какво е ‚тормоз‘ за вас? Напишете думите, които ви идват наум!” 

 

2. За следната ситуация намерете причината или последиците. Обсъдете ги с 
приятелите си! 

 
 

 

3. Намерете няколко причини, породили ситуацията по-долу: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Тормоз 
  

 
 
 

____________ 

 
 
 

___________ 

 
 
 

___________ 

 

 
 
 

____________ 

 
 
 
____________ 

 
 
 

____________ 

Агресия на съученици/колеги Ефекти 

Причини  Наранявам колеги/съученици 



 

 

             4. По време на ежедневието на клас ученици, обикновено 
възникват недоразумения, конфликти или кавги. Спомнете си такъв момент, който сте 
преживели и запишете накратко какво се е случило. Първо очертайте фактите. 

 

 
 
 

 

 

        B. Методът на шестте шапки е техника, която стимулира творчеството на 

участниците и се прилага върху група от присъстващи; тя "включва" носенето на една 

от шестте шапки поетапно, като всяка шапка е свързана с определен тип мислене, 

приложен в книгата Тайната на Милтън, написана от Екхарт Толе и Робърт Фридман. 

• Бялата шапка информира. Този, който носи тази шапка, има обективно мислене, 

основано на информация и факти. 

• Червената шапка дава свобода на въображението и чувствата. Мислителят под тази 

шапка има емоционално мислене, основано на емоции, чувства, интуиция, за да каже 

как се чувства. 

• Черната шапка означава негативно мислене: тя забелязва слабостите, рисковете от 

дадена идея, идентифицира грешките и неправилната информация. Също така 

обяснява аспектите, които не се вписват и защо нещо не е наред; какви са рисковете, 

опасностите или грешките за някои подходи. 

• Жълтата шапка е символът на позитивното мислене и се основава на подчертаване 

на предимствата и възможностите. 

• Зелената шапка представлява творческо мислене. Този, който го носи, трябва да 

идентифицира нови версии, перспективи, нови възможности. Изисква намиране на 

алтернативи и като такава е за творчески усилия. 

• Синята шапка действа като лидер, предоставя общ преглед, голямата картина, следи 

плавното протичане на дейността, прави заключения. 

Причини Проблем  Решение 



 

 

 

Шапките могат да се носят една по една от участниците или може да има няколко 

ученици, поставени под една и съща шапка, имащи възможността да си сътрудничат, 

за да осигурят най-добрата интерпретация, да влязат в кожата на героите, да мислят от 

гледна точка на шапката, която те носят. Стъпки: 

 Представяне на проблема, ситуацията; 

 Участниците практикуват една перспектива за решаване, като носят по една шапка; 

 Ако се наложи да се промени перспективата, човек ще промени и шапката. 

Предимства на метода: 

- организира мисленето; 

- улеснява вземането на решения; 

- позволява на всички участници да изразят своите мнения; 

- фокусира умствените умения върху определен проблем; 

- спестява време чрез съкращаване на срещите; 

- елиминира гордостта; 

- всяко нещо се прави отделно. 

Тези методи подчертават творческия потенциал на учениците и ни помагат да 

елиминираме техните страхове, скука, монотонност и да осигурим развитието на 

креативно обучение, което осигурява инициативност и увереност в собствените си 

сили. Те са тези, които ни помагат да стимулираме творческия капацитет на 

учениците. Стимулирайки творческия капацитет, ние активираме, обучаваме, 

култивираме и развиваме техния креативен потенциал, от който могат да се възползват 

по време на училище. 

 
5.3 Сценични изкуства 

5.3.1 Използване на театър за намаляване на конфликти  

Изборът на съдържание и методи на обучение се прави според възрастта на 

децата. Драматизацията може да се използва много ефективно с групи, в които се 

появяват феномени на конфликт и сплашване. Драматизацията може да подобри 

диалога между индивидите, децата могат да бъдат научени да развиват съпричастност, 



 

 

да оценяват спокойна, приятелска атмосфера, да управляват 

своите емоции и гняв и други проблеми. В същото време, чрез тези драматизации, 

учениците преживяват забавен процес, който ги насърчава да се възползват повече от 

него и да учат трайно. Като техника за подобряване на здравето на образователния 

климат, драматизацията може да се използва и като инструмент за предотвратяване на 

тормоза. 

Някои от проблемите на тормоза могат да бъдат решени чрез драматизиране 

на конфликтите, транспонирането им в пиеса, която ще позволи на учениците да 

виждат, усвояват и играят различни роли, поставени в различни образи и пози, като 

по този начин се научават да разрешават конфликти по здравословен начин. 

Чрез ролева игра, на участниците се дава шанс да изследват и открият както 

себе си, така и другите по начин, който ги предпазва от последиците, които 

обикновено биха последвали в напрегнати ситуации. Образователните преживявания 

говорят за ефективността на образователната драма за подобряване на 

междуличностните отношения между учениците, увеличаване на сътрудничеството и 

сътрудничеството, подобряване на климата в класната стая, намаляване на агресивното 

поведение и не на последно място за развитие на самоувереността на участниците. 

Когато използваме драматизация в образованието, тя позволява разбирането на 

няколко типа герои и осигурява открити дискусии за разсейване на фалшиви митове и 

вярвания, откриване на нагласи и предложения за развитието на няколко гледни точки 

по разглеждания проблем (Мерел, 2004). Чрез този процес жертвите могат да намерят 

начини да се справят и да реагират на това, което им се случва, а насилниците могат да 

разберат как се чувстват жертвите и колко болка причиняват. По този начин 

участниците осъзнават, че всъщност самите насилници са жертви и че виновно е 

поведението, а не детето. 

Всичко това прави ученето чрез преживяване добро средство за разбиране и 

интернализиране на поведения. 

Учителят, обучителите, училищните психолози имат за задача да създават 

определени пиеси и драми, фокусиращи се върху конфликтите, които са най-често 

срещани сред учениците в съответното училище, отчитайки фактори и променливи 



 

 

като възраст, пол, религия и др. Тези пиеси трябва да се 

фокусират върху един вид конфликт и учениците в драматичната група трябва да 

бъдат смесени. Пиесата трябва да се следва само като червена нишка, позволяваща на 

децата да опитат свои собствени отговори или дори да предлагат алтернативни 

сценарии. По този начин децата ще усвоят уменията за сътрудничество при 

изграждането на пиесата и ще имат възможност да изразят своята гледна точка, 

аргументирайки или критикувайки ролевата игра на своите колеги. Важно е от тези 

интервенции учениците да се научат да обсъждат и да общуват, без да се осъждат 

взаимно. Чрез драматизация, могат да се обсъждат стереотипи, въпроси на 

многообразието, като по този начин се предлагат на учениците и други гледни точки 

по темите. 

Ролевата игра и драматизацията обикновено се случват в климат на пълна 

сигурност, в който пиесата може да бъде спряна по всяко време, но въздействието й 

върху участниците е много силно. Освен това се случва ученето чрез игра, на която 

децата се радват и ги мотивира много по-лесно от другите форми на обучение. 

За да изградим урок по драма(театър), изхождаме от предложените цели, които 

обикновено се отнасят до: 

- разследване на проблема с тормоза от различни гледни точки и повишаване на 

осведомеността относно отговорността на различните роли, които водят до тормоз; 

- представяне и анализ на проблема от различни гледни точки, в резултат на 

интернализацията (чрез ролева игра) на определен персонаж (този, който обикновено 

в реалния живот е побойник, ще трябва да играе ролята на жертва и обратно); 

- разбиране на гледната точка на другите фактори, участващи в образованието 

(родители, настойници, учители); 

- екипът, участващ в пиесата, ще може да покаже солидарност и помощ чрез 

предложения и съвети към жертвите, но в същото време към тези, които са сплашени, 

съучастници или просто минувачи, спрени в момента на сплашване.  

Учениците може да искат да напишат свои собствени сценарии около 

ситуациите, които преживяват; от една страна, сценарият може да се отнася до 

ситуацията, както се е развила, а от друга страна, вторият сценарий ще се 



 

 

отнася до това как ситуацията е могла да се развие в 

положителна насока. В този смисъл, учителят може да проектира занимание в 

клас за писане и продуциране на тези представления. 

За да направите „шоуто“, украсете класната стая, където ще се проведе 

пиесата, с поредица от плакати, които: 

- акцентира върху различни видове сплашване; 

- подчертава разликата между приятелски шеги и обидни закачки; 

- предлага добри решения и алтернативи, които да се правят, когато 

учениците са тормозени; 

- представя някои алтернативи, които участниците могат да направят, за 

да спрат тормоза. 

В края на пиесата има финална дискусия, в която учителят пита 

участниците за случилото се и ги моли да опишат явлението в зависимост от 

всяка от изиграните роли и как са се чувствали лично. По този начин децата 

могат да изследват своите чувства и намерения и да обяснят как тези неща се 

виждат чрез собствените им действия. Може да се използва фигуративно 

„огледало“, което поставя в антитеза мненията на децата за тормоза, 

произтичащи от интерпретацията на ролята и тези, които са имали преди 

началото на пиесата. Учителят може да подтикне дискусията по-нататък, като 

попита кой е положителният герой или кой им харесва и как са могли да му 

помогнат, но също така кой е бил негативният герой и защо смятат, че той се 

държи така. От тях се иска също да намерят по-подходяща форма на 

поведение, която жертвата би могла да възприеме в дадената ситуация. Не на 

последно място, учениците са помолени да споделят собствените си реакции, 

как са се проявили в такива ситуации и какви уроци са научили от ролевата 

игра. 



 

 

Чрез ролева игра децата се опитват да поставят себе 

си или другите в хипотетична ситуация. За да интерпретират тази роля, те 

трябва да усвоят гледната точка на персонажа, който играят, да интернализират 

тази роля, така че да видят „другия“ в себе си. 

По този начин те ще се обърнат към критично мислене. Ставайки другия 

персонаж, ученикът запазва собствената си идентичност, но действа, 

комуникира и реагира според другата роля. Чрез това удвояване, детето може 

да започне да изгражда съпричастност, подкрепа за жертвата, понякога дори за 

агресора. Благодарение на ролевата игра, учениците придобиват множество 

интерпретации на ситуации, което ги кара да виждат нещата от други 

перспективи, като по този начин улесняват отказа от стереотипи и 

предразсъдъци, като по този начин разбират и съпреживяват. 

Чрез ролева игра учениците развиват вербална и невербална 

комуникация. Благодарение на изиграните герои учениците имат възможност 

да упражняват умения за решаване на проблеми както вербално, така и 

невербално, и това, използвайки тяхната креативност. В същото време, чрез 

ролева игра, учениците практикуват и усъвършенстват своите невербални 

комуникативни умения, като използват езика на тялото, мимиката и различни 

гласове. 

5.3.2. Между тормоза и училищния театър  

Феноменът ‚тормоз‘ се състои в участието на деца/ младежи в агресивно 

поведение спрямо други деца/ млади хора, с намерение да се причини физическо или 

психическо увреждане на жертвата. Когато се води дискусия за тормоза, има три 

индикатора, които съществуват едновременно: умишленост (агресорът е наясно с 

насилственото и агресивно поведение, което вреди на жертвата и решава да го 

направи); постоянство във времето (тези злоупотреби не се случват спорадично или 

случайно, но се повтарят редовно и за дълги периоди); социална власт (трябва да има 



 

 

дисбаланс на властта, асиметрия между детето агресор (по-силно 

физически или устно) и детето жертва (по-слабо). 

Тъй като феноменът на тормоз поражда много страдания, е необходимо както 

да се знаят причините, така и да се идентифицират най-добрите стратегии за борба с 

явлението, които могат да бъдат проектирани и приложени. Въпреки че явлението се 

разпространява, беше установено, че все още има сериозен дефицит на осведоменост 

сред населението. Може да се каже, че тормозът е много по-широко разпространен, 

отколкото се знае или вярва. Причината за тази ситуация е общото възприемане на 

явлението в нашето общество (много хора поставят знака за равенство между тормоз и 

шеги, между тормоз и как да се откроим от някои хора и т.н.). 

Анализът на рисковите фактори за развитие на агресивно поведение може да се 

направи на три нива: индивидуално, социално и семейно. Индивидуалното ниво 

включва характеристики като темперамент и склонност към груби и насилствени игри. 

Социалното ниво включва обществения контекст, в който живее детето, групата 

приятели и разбира се училищната среда. Семейното ниво остава измерението, което 

най-много влияе върху поведението на детето. На първо място, родителските 

образователни стилове влияят върху формирането на личността, развитието на 

емоционалната интелигентност, самочувствието на детето. Образователният стил, 

методите, използвани от родителите за отглеждане на децата им, е съществен фактор 

за възникването и развитието на агресивно поведение от децата. Образователните 

стилове могат да улеснят агресивните нагласи. Родителските стилове от определен тип 

и конкретни условия могат да насърчат развитието на този модел в детството. 

Емоционалното измерение, което родителят създава с детето през първите години от 

живота, е много важно: липсата на топлина и емоционална ангажираност може да 

повлияе на бъдещите асоциални поведения на детето. Дори прекалено освободеният 

образователен стил, който не позволява на детето да разпознава правилата и 

ограниченията, може да отключи идеята, че всичко е законно и да насърчи развитието 

на агресивно поведение. 



 

 

Семейното образование и ранните образователни 

интервенции в училищната среда са много важни за здравословния растеж и за 

предотвратяване на насилствени явления, като тормоз. 

Препоръчва се програмите за борба с тормоза да се популяризират във всички 

цикли на обучение: в детската градина, началното, средното и гимназиално училище, 

въпреки че не всички показатели може да са необходими, за да потвърдят наличието 

на тормоз (преднамереност, постоянство във времето, социална сила) ще бъдат 

идентифицирани в предучилищна възраст. 

Изборът на съдържание и методи на обучение се прави според възрастта на 

децата. Насърчаването на курсове за емоционална грамотност за разпознаване на 

емоции, учене за управление на гняв, развиване на съпричастност може да се проведе 

под формата на училищни театрални работилници. 

1. Училищни театрални работилници - образователни контексти за 

осведоменост, превенция и намаляване на тормоза 

Работилницата е пространство за обучение, в което всеки участник може да 

действа открито, творчески, което допринася за емоцията на знанието и желанието за 

съществуване (Куомо, 2007). 

В Праксиологичния речник на педагогиката, образователната работилница се 

определя като „организираната, интегрирана рамка, която се възползва от влиянията 

на формалния и неформалния образователен контекст, целяща да създаде 

възможности за обучение през целия живот, които улесняват хармоничното развитие 

на личността и житейски умения на базата на ценности (Бокош, 2016, p. 104). 

Уъркшопът е дидактическа концепция, която се превръща в 

образователна практика като пространство на приобщаващо образование, в 

което се оценява многообразието и се зачита индивидуалността на всеки 

участник. (Шмуд, Ведекинд, 2016). 

 “Образователната работилница е стимулиращо пространство, в което е 

възможно да развиете свои собствени идеи, да зададете свои собствени въпроси, 

да преминете през собствените си учебни пътеки, да проведете разследвания и да 

размислите върху тях” (Ведекинд 2006, p. 10). 



 

 

В дейностите на учебните работилници има преминаване 

от учебния процес към процеса на насочване на обучението, като по този начин се 

предоставя възможност на учениците да работят индивидуално и в малки групи. 

Училищните театрални работилници имат за цел да насърчат учениците да 

придобият по-добро самосъзнание, да стимулират готовността за сътрудничество с 

групата и чувството за отговорност в индивидуалната роля, както и да 

експериментират с креативността и, следователно, да получат по-голямо самочувствие. 

Проектирането и разработването на театрални работилници се извършват от 

учители и специалисти в областта на образованието, които имат за цел да запознаят 

учениците с много понятия, процеси и явления. Следователно, феноменът на тормоз 

може да бъде разгледан в училищните театрални работилници, с цел повишаване на 

осведомеността, предотвратяване и намаляване на това явление. 

За да се изградят стратегии за психо-педагогическа интервенция за 

предотвратяване на поведение на тормоз, е много важно да се повиши осведомеността 

и да се включат учители, считани за свидетели на това явление. 

Чрез преподавателската дейност, която извършват, учителите могат да 

наблюдават много аспекти на процеса на комуникация, социализация, учене на всички 

ученици и следователно на тези, които имат нагласи към агресията спрямо 

връстниците си и учениците в „затруднение“, които са крехки жертви. 

Проектирането и провеждането на театрални семинари като стратегии за 

намеса за осъзнаване, предотвратяване и намаляване на тормоза включва обучение на 

учители чрез участие в курсове за обучение, които допринасят за развитието на умения 

за: 

- контролиране на техните емоции и чувства към проблемни ученици, 

- разработване и използване на персонализирани комуникационни стратегии, 

чрез комбинирано участие на вербална, невербална и паравербална комуникация, 

- управление на динамиката на властта в класната група, 

- разработване и прилагане на методи и инструменти за преподаване, които да 

действат в образователен план както на агресивни ученици, така и на жертви. 



 

 

Участието на учениците в театрални работилници 

представлява опитът от образователен контекст, който благоприятства: 

- опит в общуването и взаимоотношенията (справяне с и преодоляване на 

страховете и трудностите при общуването с другите), 

- социални преживявания, 

- развиване на подходящи човешки умения, като съпричастност и самоанализ, 

- самопознание (формиране на положителен Аз-образ), 

- промяна на усещането за сила на агресивните ученици от девиантни действия 

на главните герои към действия на герои в дидактически задачи. 

Училищни театрални работилници могат да бъдат организирани под формата 

на театрални игри. По този начин е възможно да се подчертае динамиката на класа и 

подхода на учениците към феномена тормоз по конструктивен начин. Предложеният 

игрив процес осигурява безопасен контекст за изследване на емоции, дори негативни, 

като гняв, за да ги разберем и управляваме по продуктивен и здравословен начин. От 

тези игри с тялото произтича автоматична нужда от групова вербализация върху 

емоционалното преживяване. След първите срещи, други колеги от училището могат 

да дойдат да видят и да предложат театрални сцени и особено да се включат в такива 

дейности. 

Театралните работилници (уъркшопи) помагат на децата да преодолеят 

предразсъдъците и стереотипите, но преди всичко им дава възможност да се отворят, 

да станат участници и действащи лица в житейски ситуации, от които те могат да се 

учат сами и да обучат другите. 

Театралните работилници представляват възможност за всички участници, но 

особено за най-плахите и несигурни, да се изразяват свободно, да общуват, да 

съпреживяват, да дават воля на въображението. Театралният език е много ефективен 

инструмент за намеса в осъзнаването на феномена на тормоза, за неговото 

предотвратяване и намаляване. Той предлага на учениците възможността да се 

съсредоточат чрез ролева игра върху ролите на жертвата и агресора, за да изследват 

емоциите, които се проявяват в тази динамика, понякога по експлозивен начин, 

понякога в скрита форма. 



 

 

1. Презентация на училищни театрални 

работилници  

Училищна театрална работилница Ти не умираш на сцената! 

Уъркшопът се предшества от дейност, проведена под формата на дебат, в който 

обучителят представя и обсъжда с участниците някои важни идеи, свързани с момента, 

в който са на сцената. 

a. Подготвителна дейност  

Целта е участниците наистина да разберат, че не умират на сцената, така че да 

се чувстват свободни да правят каквото си искат и най-вече да се забавляват. Преди да 

им бъде казано, че страхът трябва да бъде познат, колкото повече излизат на сцената, 

толкова повече ще разберат от тялото (корема), а не само от главата, че няма да умрат 

и постепенно ще се чувстват по-свободни да правят повече неща. Джони Деп, актьорът 

от Карибски пирати, ако беше поканен с учениците на сцената и беше помолен да 

преброи гневно от едно до десет, щеше да се справи много добре ... но не защото е по-

добър участниците, а просто защото за него е нещо по-често срещано и не толкова 

страшно. 

Децата са подканени да помнят, че изкуството е свобода и понякога страхът 

пречи на хората да се чувстват свободни и да правят своите артистични избори. Когато 

са на сцената на театъра, учениците трябва да знаят, че това е безопасно място и могат 

да правят по отношение на себе си и другите всичко, което искат, всичко! „Уверявам ви, 

че няма да умрете. Напротив, вие ще създадете живот! Да, защото актьорът е като 

малък бог; той предлага и предоставя на разположение тялото, гласа, сърцето, за да 

създаде нови същества, различни, но равни на него! " 

b. Разработване на театралната игра  

Всеки актьор излиза на сцената и разказва на колегите си два-три от своите страхове. 

Най-голямата изненада е, че страховете винаги са едни и същи, горе-долу. Но начинът, 

по който ги изживяваш и ги казваш е много специален за всеки ученик, за всеки малък 

актьор. 

 



 

 

Училищна театрална работилница Нека се 

представим 

Училищните театрални работилници са форми на организация, при които 

учениците могат да съпреживяват със съучениците си по конкретен и нетеоретичен 

начин. Посредством метода на импровизацията, театърът предоставя достатъчно 

пространство за задълбочаване на съпричастността, като инсценира („да си на място 

...“) ситуация, която е била източник на трудност или болка за някого. 

a. Уъркшопът се предшества от дейност под формата на дебат, в който 

обучителят предава на участниците и обсъжда с тях следните важни идеи, свързани с 

емпатията. 

Емпатията е способността да разбираме и чувстваме емоциите и мислите на друг 

човек, сякаш самите ние ги изпитваме. Емпатия означава да гледаш през вселената на 

човека, да го оценяваш, без да го осъждаш, да чувстваш чувствата му и да 

комуникираш разбиране. Толкова е трудно, колкото и удовлетворяващо; тя е в 

основата на всички успешни връзки. 

Много важен аспект е, че емпатията може да се научи. Чрез упражнения и 

медитация животът може да се превърне от страх и параноя в топъл свят, в който се 

обграждате с хора, които наистина се грижат за вас, с които изграждате дълбоки 

връзки, които продължават цял живот. 

Емпатите са хора, които отделят време от суматохата на деня, които посвещават 

живота си на близките си. Тъй като правят това трудно и специално, те заслужават и 

ще имат специален живот. 

b. Разработване на театралната игра 

В училищната театрална работилница учениците са поканени да се представят 

един по един, излизайки на сцената пред останалите, казвайки името си, възрастта си 

и след това нещото, което най-много обичат да правят и това, което най-много мразят. 

След тази кратка презентация участниците са поканени да зададат въпроси за това как 

се чувства актьорът/ ученикът на сцената в този момент, като живота му като цяло, 

какво би се променило, ако можеше да продължи така. Този момент е чудесна 



 

 

възможност за участниците да прилагат теоретичните представи 

за съпричастност, които са обсъждали, и да задават дълбоко съпричастни въпроси. 

2. Заключения 

Превенцията на феномена на тормоз е процес, за който основните участници в 

образованието трябва да допринесат, съответно родители, учители и квалифицирани 

хора (училищен съветник, училищен лекар и др.). Използвайки методи за превенция 

на тормоза, специалистите се стремят да осигурят необходимите условия за създаване 

на спокойна и просперираща среда за нормалното социално и образователно развитие 

на децата. 

      5.3.3 Използване на музика  

5.3.3.1 Въздействието на музиката в социални контексти – (Без) Древна 

история? 

Преди да се отрази холистичният подход на създаването на музика като метод 

за предотвратяване на тормоз, изглежда задължително да се предаде значението на 

изкуството в образователните системи. Дебатите по въпроса за уроците по музика в 

училищата характеризират безпрецедентен парадокс на 21-ви век: Насърчавайки 

оттеглянето на естетическите дисциплини от една страна, и различни изследвания 

които доказват въздействието на музиката върху развитието на децата и учебните 

дейности, от друга страна. Основният човешки опит за значението на музиката в 

живота ни е изразен устно от тринадесетгодишни румънски студенти: „Музиката е 

нещо обикновено като дишането“, или „Тя музика е най-красивото изживяване в 

света“ и Чрез музиката навлизам в собствения си свят “. Би било странно много 

ученици да помислят наведнъж, че музиката не е задължително да бъде част от 

учебната програма, и това усилва споменатото напрежение. М. Спицър, немски 

невролог, твърди в много интервюта, че музиката, спортът, визуалните изкуства може 

да са най-важните предмети в училищата, отнасящи се до мозъчната дейност. Да питат 

„Защо музиката“ (Varkøy, 2017) и да защитават музиката в училище трябва да е било 

изключително странно за Платон или Аристотел, които не са го поставяли под въпрос, 

а подчертават значението на музиката за развитието на отговорни и морални 



 

 

граждани в социален организъм и за овластяване на 

„хармонично“ състояние. (Леонхард, Т., Бевегънг в Музиката,Биелефелд , 2014). 

Холистичен образователен подход, предложен от Ръководството на ЮНЕСКО за 

учителите „Спиране на насилието в училищата“ (2009), е „ подход към образованието 

основан на човешките права“, състоящ се от ценности като приобщаване, 

разнообразие, човешко достойнство и свобода. Особено интересен е фактът, че 

румънските гимназисти свързват музиката със свобода, общност, творчество, 

приятелство и самочувствие. И така, може ли музиката да бъде ключ към 

образованието, основано на човешките права и предотвратяване на тормоза? Най-

малкото: Музиката, антропологична константа и всички останали изкуства 

принадлежат на човека, те преминават разбирането, са източник на комуникация и 

емоционално сътрудничество. И все пак - (гимназиалните) учебни програми в Европа 

демонстрират това подразбиращо се знание на поколенията. Само два примера: 

Румънският „Учебен план за немски малцинства“ (5-8 клас, 2017 г.) споменава 

„изразяването на мисли, емоции и нагласи чрез музиката“ като цяло като основна цел 

в образованието. В австрийската учебна програма за 8-ми клас (2011 г., стр. 11) можем 

дори да намерим много интересен пасаж, където музиката се споменава в контекста на 

личните компетенции като инструмент за предотвратяване на насилието: Уроците по 

музика трябва да дадат възможност за справяне с конфликти и да се намерят решения, 

създаващи стратегии за решаване на проблеми; да приема и уважава други култури и 

накрая да използва силата на музиката, за да свърже хората и да предотврати 

насилието. Споменатата традиция на човешкия опит в правенето на музика и нейното 

(между) лично въздействие е дълбоко свързана със сензомоторни и емоционални 

аспекти. Създаването на музика заедно подкрепя чувството за общност и начина на 

социално действие/ съчувствие на другите, следователно предотвратява насилието и 

насърчава изграждането на мир въз основа на междуличностни ефекти на 

синхронизация (Ендедик, 2015; Чирели, 2014) и връзката на музиката с нашите емоции 

и способността й да ги регулира (Вйолф 2014; Парк 2018; Вилодре 2017; Барет & Бонд, 

2015). Огромен брой успешни проекти по целия свят доказват тези факти. 



 

 

Музиката като феномен в нашия свят идва заедно с 

различни перспективи: физическа и умствена, естетическа и социална, практическа и 

теоретична, художествена и научна. Музиката едновременно е позната и е 

„радикалният Друг“(Валденфелс). Ако „музиката означава живот“, следвайки 

коментара на румънски ученик, тя трябва да включва не само „лесните неща“ - 

удоволствие, щастие, релаксация - но всичко. Води ни през най-дълбоката ни 

вътрешност и е пълна с напрежение. Философските разсъждения за нейната функция 

като среда и „тренировъчна площадка“ на социалното обучение трябва да разглеждат 

явлението: Както действието в движение (Леонхард, 2014), музиката подбужда 

дискурса на „социалните принципи“в себе си: Мелодия и хармония като връзка в 

пространството, Ритъмът като връзка във времето, интервали като междупространства, 

сонанс и дисонанс като познат и извънземен, модулация като насока, пулс като 

структура и т.н. Като изключим това, музиката е пречка в нашето телесно 

съществуване. „Докосването на звука“ (Е. Глени) се движи, не преди патос да 

стартираме реакция/ мислене (Б. Валденфелс). Може би това телесно разположение ни 

връща към настоящето и нашето съществуване в неговите основи - друга основа за 

сътрудничество, изграждане на мир и общност. В изкуството и културното 

образование няма „тълкуване ex cathedra“. Следователно музиката се превръща в 

място, където се ражда идеята за многообразие и толерантност - всички слушаме една 

и съща музика, всички чуваме различни неща. И накрая, общото действие е в основата 

на съвместното правене на музика и артистичните резултати. „Музика, ако всички 

играчи са вътре по едно и също време“, определя ученик от 10 клас. Той възприема 

социалното взаимодействие като основополагащо за феномена, подобно на думите на 

социолога А. Шуц (1964, „Създаване на музика заедно“, във: Фрит, С., Популярна 

музика, Лондон/ Ню Йорк, 2004, 197- 212 стр.) за правенето на музика като „(...) 

преживяване на ярко присъстващо общо (...).“ Създаването на музика заедно създава 

голямо поле за взаимодействие, но между композитора, артефакта, музикантите и 

аудиторията. Това е оживен диалог, основан на телесно присъствие, където са свързани 

модели на действия, звук, движение и емоции и всички играчи се сблъскват, докато 

действат и повторно. (Леонхард, 2014). 



 

 

  5.3.2.2 Учене на музика през тялото- евритмика  

По-висок социален и индивидуален трансферен ефект на музикалните дейности 

може да бъде признат, ако те имат за цел социални въздействия в своите методи и ако 

има връзка между социалните, двигателните и емоционалните измерения на 

обучението (Гембри 2004; Тънкс 1992; Спайчигер 1993). 

Подобни констатации от последните десетилетия се прилагат от преди повече 

от сто години в концепциите за „прогресивно образование“ и в изкуствата през 

периода на Fin de Siécle. Изкуствата престъпиха границите и се бориха за повторно 

сътрудничество между изкуството и живота. Педагози като Ж. Пиаже твърдят, че 

действието е актуално в учебните процеси. Правейки сценични изкуства, цялото 

човешко същество е интегрирано в действие и ако хората се самосъздадат, може да се 

получи трансформация. Е. Жак- Далкроуз (1865-1950) установява активен подход на 

музикалното образование, основан на тялото и неговото движение, тъй като той 

признава, че музиката трябва да се усеща и може да се разбере по-добре чрез 

движение. Слушането, пише той в „Notes Bariolée“ (1948), е нещо повече от това да чуем 

нещо: Това означава резонанс в нашето тяло, мозък и сърце. Това ни води до 

философията на Мерло-Понти и идеята за човешките измерения (телесни, 

емоционални, умствени) и тяхното проявление в живото тяло (Leib, Corps propre). Не е 

чудно, че К. Орф определя и началото на музиката и музикалните инструкции „вътре в 

хората“. 

Далкроуз (а също и Орф) са използвали движение и игра, импровизация и 

експеримент, създаване и изразяване, сензация и естетика, сътрудничество и 

невербална реакция като основни дидактически и художествени принципи, които са 

отворили пътя от „образование за музиката“ до „образование“ par la musique“. М 

Шейблауер и Е. Феудел, ученици на Далкроуз, подчертават идеята за музиката и 

движението като среда за социално обучение: Взаимодействието на „Аз и ти” като 

конкретен опит чрез среща, въображение и израз в движението. „Ръководство за 

учители“ на ЮНЕСКО (2009) препоръчва да се съсредоточим върху устойчивостта на 

учениците и способността им да се справят с проблемите. Учителите трябва да помагат 



 

 

на своите ученици да изграждат положителни взаимоотношения 

с другите. Изпитвайки характерни ситуации чрез музиката и движенията, децата 

могат лесно да се адаптират към други социални ситуации. Дж. Уилор. („Започвайки с 

наслада, водеща до мъдрост: Далкроуз“, в: Обучители по музика Журнал Journal 56/1, 

1969) обяснява възможностите за справяне с агресията и разрушителните емоции чрез 

изразяване в „социално приемливи модели“ и шанс за облекчаване на напрежение и 

натиск. Много принципи, които са вдъхновили и други художествени педагогически 

подходи в сценичните изкуства, възникват от Евритмиката, например: 

● да слушате, интегрирайки цялото тяло: „Слушайте звука, движете се, докато 

го чувате“, „Легнете, усетете вибрацията на нейните стъпки. Движете се в същия 

ритъм ”,„ Движете се по начина, по който учителят свири на пиано ” 

● за превключване: „Ако чуете музиката, ходете. Спрете, ако музиката спре. 

Обратно ” 

● да напътствате и да се грижите и да бъдете напътствани и се доверявате: 

„Носете тамбурата заедно и се движете с партньора. Единия води, другия 

следва” 

● за промяна: „Нека изпеем песен. Намерете различно движение за всяко 

повторение ” 

● да реагирате спонтанно: „Отговорете на движението на партньора си 

контрастно“ 

● да се адаптира / да се интегрира и да се твърди: „Всички ученици се движат, 

ако един ученик започне да ходи; всички ученици спират, ако един ученик 

спре”, „един след друг се изправя - без да казва”, „движете се по ритъма, 

движете се в контраст в ритъма ” 

● да отговорите творчески: „намерете своето решение, за да пренесете това 

усещане / този звук / този ритъм / тази картина / тази фраза в движение” 

● да действа оригинално и автономно: „Покажете идея за движение с топката“ 



 

 

           ЮНЕСКО дефинира „зачитане на различията“, от 

решаващо значение за предотвратяването на насилието. Образователните подходи в 

сценичните изкуства имат голям потенциал да подкрепят преживяването на 

многообразието като жизненост. Емпирично проучване с повече от 70 изпълнители от 

16 до 70, със / без увреждания по време на едногодишния изследователски проект 

„Vielfalt und Differenz“ (Леонхард., Швейцария 2019) илюстрира основен ресурс за 

лична трансформация: Студентите трябваше да избягат от нормалното и се 

конфронтират с Различното в социални, музикални и телесни измерения. Пробивът 

предизвика раздразнения, създаде нови значения и накрая се превърна в лична победа. 

Ако използваме изкуствата в техния произход, следователно идеята да докоснат, да 

провокират и да се развият и да дадем възможност на учениците да се чувстват в 

цялото си съществуване, физически, емоционално и ако предлагаме пространства, с 

които да се сблъскат по творчески начини, ние може да подкрепим положителните 

отношения и уважение към различието - всичко срещу тормоза. 
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