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УВОД 

 

Изкуството е една от висшите и сложни форми на човешката природа. То е творчески акт 

на личността и представлява отражение на действителността, обединявайки в себе си 

познанието за живота и творческите възможности на човека. Именно то осигурява  

събирателната среда, която обединява, въздейства и възпитава, както децата в норма, 

така и проблематичните деца. Изкуството е стимул, който дава възможност за 

художествена изява и оказва благотворно въздействие, носейки множество усещания, 

които могат да допълнят емоционалния свят, да развият определени качества, да окажат 

неподозирано въздействие върху вътрешния свят на човека. То позволява да се изучи и 

развие фантазията и въображението на децата.  

Опитът на много специалисти от различни страни показва, че при хората с психични и 

соматични увреждания се използват много често методите на арттерапията - 

психодрама, театър, скулптура, рисуване, музика, танц, терапия с кукла. Тя е 

предназначена за провокиране творчеството на пациента. Терапията чрез изкуство 

спомага за освобождаване от конфликтни и силни преживявания, играе ролята на 

спомагателно средство при диагностичната работа, дава възможност за развитие на 

чувствата, мисленето, паметта, за комплексно естетическо възпитание на 

подрастващите. Целта на терапията чрез изкуство не е просто създаване на предмет на 

изкуството, а по-скоро да се почувства удовлетворение от това да се сътвори нещо със 

собствени ръце или тяло. Това е особено приложимо при деца и юноши, защото те са 

податливи и отворени за всичко ново. А новото те откриват в най-близката и естествена 

до тяхната душевност среда - играта. В този смисъл играта с кукли им дава възможност 

за непосредствено приобщаване в една неповторима хармония на реални и приказни 

идеи и образи. 

 Играта с кукли  въздейства силно върху емоционалната сфера. При правилно 

организиране на куклотерапевтичния процес е възможно още в предучилищна възраст 
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да се поставят основите на такива личностни качества като естетическа оценка, 

естетически вкус и потребност от творческа продуктивна дейност.  

 Куклата е използвана още в древността освен за артистична дейност и забавление и с 

терапевтична и възпитателна цел, така също и в сферата на социализацията.  Терапията с 

кукли представлява алтернативен вариант при работа с болни, при които е затруднено 

вербалното изразяване на мисли и чувства. Тя  отключва и активира емоционалните 

процеси, създава социални взаимодействия, регулира психо - физическото напрежение 

и развива у човека способността за естетическо преживяване и наслада. 

Много често по време на използване на куклата за анимация или развлечение е 

констатирано,че  психологическият ефект надминава очакванията, в следствие на което 

по- късно куклата започва да се използва с психотерапевтични цели.  

 Както здравият, така и психично болният влага в творческата си и изобразителна 

дейност свои мисли, чувства, желания, опит и традиции. Болният претворява по свой 

начин обективния свят, пречупен през призмата на своята действителност. В творческия 

процес  той не само се отпуска и разтоварва, но упражнява своята активност, което 

спомага до известна степен оздравителния процес.  

Мадлен Рамбер слага началото на терапията с кукли през 1938 г. Тя започва своите 

проучвания с научния труд „ Нова техника в детската психоанализа - игра с кукли”. 

 През 1974 г. UNIMA създава секция „ Кукли и терапия”. Тя е основана по идея на 

Парижката асоциация „ Кукли и терапия”, която прави усилия да следи всичко в тази 

област, да събира документация, да издава публикации, да осъществява срещи и 

обмяна на информация и организиране на стажове за професионално усъвършенстване.  

В Лондон съществува куклен театър “Polka”, в който под ръководството на Наоми Адлер 

се изработват кукли с терапевтична цел в т. нар. „куклено ателие”. 

През 1992 г. в Канада е открито Национално училище за куклени умения, в което се 

изучават начините за използването на куклата в специалната педагогика и социалната 

дейност. 
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Тази дисертация разглежда компонентите на терапевтичните техники и технологии в 

контекста на терапията с кукли. 

Днешното развитие на терапията с кукли се базира на  методите на арттерапията, 

психодрамата, различните направления в психологията, рехабилитацията, специалната 

педагогика, логопедията, кукленото актьорско майсторство. 

В първа глава на настоящото научно изследване се разглеждат терапевтичните техники и 

технологии, които имат пряка връзка с терапията с кукли и нейното положително 

влияние при деца с медицински, образователни, емоционални, умствени и 

рехабилитационни проблеми. Ще ги анализирам, съпоставя и направя обзор на 

предложената от теоретичните източници информация. 

Втора глава е фокусирана върху всички онези арттерапии, които се допълват, преливат 

една в друга и носят своя положителен ефект и ще обърна внимание на куклотерапията 

като средство за преодоляване на проблеми при деца със специални потребности. 

Трета глава е подчинена на описание на поставените цели и постигнатите резултати в 

различните случаи, по които съм работила като куклен терапевт и асистент. 

В четвърта глава  са описани някои от диагностичните методи, с които психологията и 

педагогиката си служат при работа с деца с определени специфични потребности. 

Обръщам внимание и на ролята на арттерапевта, неговата мисия и качествата, които 

трябва да притежава. 

Проблемите на възпитанието, обучението и личностното развитие на децата със 

специални образователни потребности се разглеждат в тясна връзка с тяхната социална 

реабилитация  и подготовката им за живот в обществата на връстниците им. Водеща е 

идеята, че е необходимо да се прилага към тези деца такъв подход, който да им позволи 

максимално да се адаптират към обкръжението, от което са част. Особено важно е не 

само да се подпомогнат  физически и психически, а да се създават оптимално най-

добрите условия, даващи им възможност да реализират правото си да съществуват 

пълноценно, заедно с другите, независимо от неблагоприятното си състояние. Акцентът 

се поставя върху необходимостта от всекидневни взаимоотношения между децата в 

норма и децата със специални  потребности. По този начин се осигурява постигане на 



 

7 
 

основната цел – формиране на социално-адаптивното им поведение. В основата на този 

подход стои – интеграцията. 

Интеграцията е обединяване в името на общи цели. Тя предполага осъществяване на 

подробни действия, насочени към присъединяването към общността и задържане 

заедно компонентите от едно цяло, без допускане на обезличаване на личността в тази 

общност (група), а напротив - взаимното разбиране, опознаване, съвместна дейност. 

В този смисъл е доказано,че терапията с кукли има неограничени възможности и 

въздействието,което тя може да окаже върху децата с потребности, е от голямо 

значение,за да могат те да бъдат интегрирани в обществото. 

ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО: Терапевтичните техники и технологии за въздействие чрез 

кукла 

ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО: Психологическото въздействие чрез кукла при деца с 

образователни, умствени, емоционални, рехабилитационни и медицински  проблеми. 

ХИПОТЕЗА: Използването на терапевтични техники и технологии за въздействие чрез 

кукла оказва положително влияние върху деца с медицински, образователни, 

емоционални, рехабилитационни и умствени проблеми. (подобряване социализацията, 

адаптивността, образователните способности и резултати, елиминиране болезнени 

преживявания, укрепване на психическото  здраве, разрешаване на конфликти в 

условията на социалните, образователните или творческите дейности) 

ЦЕЛ: Целта на изследването е положителното въздействие  на терапевтичните техники и 

технологии чрез кукла при деца с образователни, умствени, емоционални, 

рехабилитационни и медицински проблеми. 
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ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЗАДАЧИ: 

1. Да се направи обзор на терапевтичните техники и технологии, които имат връзка с 

настоящото научно изследване и които дават основата на терапевтичната работа с кукла.  

2. Да се проучат, анализират и сравнят арттерапевтичните техники. Фокусиране на 

вниманието върху куклотерапията. 

3. Да се провери ефекта на сигурност при работа с кукла. Да се докаже положителното 

въздействие при работа с кукла при деца с образователни, умствени, емоционални, 

рехабилитационни и медицински проблеми.  

4. Да се представят част от диагностичните методи на психологията и педагогиката. Да се 

анализира ролята на кукления  терапевт. 
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ПЪРВА ГЛАВА 

 

 

ТЕРАПЕВТИЧНИ ТЕХНИКИ 

             Терапевтичната работа с кукла ще бъде представена чрез техниките и 

технологиите, които имат пряко отношение към нея. Психологията е необятна наука, но 

в хода на работата ми с деца с проблеми тя зае важна позиция и категорично смятам,че 

терапевтината работа с кукла трябва да се практикува в единен екип, който да изготви 

подробен план за действие в зависимост от проблема на детето. Ето защо в първата 

глава ще разгледам някои техники и технологии, в контекста на работата с кукла. 

Куклената терапия е изградена на основата на сериозни проучвания, които водят 

началото си от основоположниците на психологията, дълбоките им анализи за човека, 

методите на тълкуване, действие и постигането на резултати. Няма как научното 

изследване да не започне с основната наука, на базата на която по-късно в дисертацията 

ще разгледам техниките произлезли от нея.  

1. ПСИХОЛОГИЯ 

Психологията се утвърждава като наука едва след като успява да се отдели от 

философията, което се случва в края на 19 век. Независимо от вътрешните 

противоречия, тя успява да се наложи и да започне да развива своите концепции за 

човека и неговото поведение. Затова  и  с  днешна дата под  Психология по-скоро се 

разбира наука на поведението и всичките му прояви. В началото на развитието си  се 

занимава с процесите на здравата личност, но с набирането на скорост в научните  

изследвания, създаването на основа за методика започва да анализира болните, децата, 

социалните групи и животните. Основния метод, с който работи психологията е 

проверяването на хипотези чрез факти. 
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 „ Тя доказва правото си на съществуванеи своята важност посредством практическото 

приложение. Полето на приложение, което изглежда неограничено, непрекъснато се 

разширява. Нейните специфични техники образуват незаменима съвкупност от действие 

и познание за човешкото същество.“1  

„През 1880 г. американският философ Уилям Джеймс публикува книгата си „Принципи 

на психологията“, в която очертава много от основните въпроси на психологията. 

Школата на Джеймс става известна като функционализъм и се занимава с ролята на 

разума за адаптиране на организма към обкръжаващата го среда. Други учени с по-

значителен принос към психологията на 19. век са германецът Херман Ебингхаус, пионер 

в експерименталните изследвания на паметта, който открива кривите на научаване и 

забравяне, и руският физиолог Иван Павлов, който открива ролята на условните 

рефлекси в процеса на учене. 

През 90-те години на 19. век австрийският невролог Зигмунд Фройд създава метод на 

психотерапия, известен като психоанализа. Разбиранията на Фройд за ума са базирани 

на интроспективните методи и интроспекцията и се фокусират главно в разрешаване на 

умствени проблеми и психопатология. Теориите на Фройд стават много известни, главно 

защото разглеждат теми като сексуалността и въздържанието от научна гледна точка. 

Тези теми били табу по онова време и Фройд ги поднася за свободно обсъждане в 

обществото. Въпреки че днес теориите на Фройд търпят силна критика и не се използват 

широко в съвременните психологични направления, неговата идеи за приложението на 

психологията като медицинско лечение имат своята стойност. 

Отчасти като реакция на съзнаваното и неосъзнаваното в психологията на Фройд и 

фокусирането му върху възстановяване на детските спомени, през първите десетилятия 

на 20 век възниква бихевиоризмът. Създаден от психолози като Джон Уотсън и Едуард 

Толмен, бихевиоризмът почива на изучаване на животинското поведение. Според 

бихевиористите психологията трябва да е наука за поведението, за поведенческите 

актове, а не за ума и отхвърлят идеята, че умствени идеи като вярванията, желанията 

или целите трябва да се изучват научно. Бихевиоризмът оказва голямо влияние в 

психологията през първата половина на 20 век. 

                                                           
1
 Силами, Норбер. Речник по психология.  Плевен, 1996. 
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„Гещалтпсихологията, създадена също през първите десетилетия на 20 век от Макс 

Вертхаймер ( представител на Франкфуртската школа)  изучава възприятието като 

цялостен образ и характеристиките на обучението. Хуманистичната психология възниква 

през 50-те години на 20. век. Тя налага феноменологичен поглед върху човешкия опит и 

се опитва да разбере човешките същества и поведението им чрез проучване на 

качествата им. Поставя акцент върху личността като уникална ценностна система.  

„Човекът според Маслоу по силата на своя генетичен проект е обречен да се развива, 

такава е вътрешната му природа и потискането на естествения стремеж към 

актуализация води до заболяване на личността.“2 С развитието на компютърните 

технологии възниква уподобяването на мозъчните функции на процесите за обработка 

на информацията в компютрите. Този подход, заедно с научния метод за изучаване на 

мозъка и вярата в различните вътрешни състояния на мозъка, извеждат когнитивизма 

като господстващ модел на ума. Изучаването на връзките между мозъка и нервната 

система става по-популярно.  

Психологията е научна дисциплина, която изучава умствените процеси и поведението на 

хората и животните. Като основни обекти на изследване на психологията се посочват: 

възприятията, мисленето, емоциите, мотивациите, взаимоотношенията т.е. психичните 

процеси. 

 „ В зависимост от това различаваме: 

а/ познавателни процеси( усещания, възприятия, памет, въображение, мислене). 

Наименованието „ познавателни“ произтича от обстоятелството,че всеки от тези процеси 

ни дава определено знание за действителността; 

б/ емоционални процеси ( чувства)- в които по особен начин( под формата на 

преживяване на удоволствие или неудоволствие) се изразява положителното или 

отрицателното отношение на човека към обектите от външния свят, към другите хора, 

към самия себе си; 

                                                           
2
 Георгиева, Росица. Психотерапията на Карл Роджърс. София, Изток- Запад, 2012, стр.53. 
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в/ волеви процеси ( воля) - благодарение на тях човекът може да си поставя цели и да 

преодолява трудностите по пътя на постигането им.“3  

Освен психичните процеси, психологията се занимава с особеностите и чертите на 

личността. В това отношения тя дефинира по различен начин човек, индивид и личност. 

„ Човекът  е същество, което притежава съзнание и реч ,отразява и преобразува 

околната действителност, изобретява оръдия и ги използва в своята практическа 

дейност, води обществен начин на живот и получава средства за живеене с помощта на 

своя труд, труд за себе си и за обществото…… 

Индивид е всеки отделен човек с всички негови особености. Индивидът е съзнателно 

същество. Човекът се ражда индивид и се формира като личност в процеса на 

въздействието върху него на системата…….. 

Личност е човекът като член на обществото, общуващ с другите хора чрез езика и речта, 

развиваш се в обществото, субект на познанието и активното преобразуване на 

действителността.“4 

 Психологията има своите посоки на развитие, своите видове, които се обогатяват все 

повече,развиват се, допълват се или се отричат взаимно, но е факт,че зад всяко едно 

психологическо течение има последователи, поддръжници, които го защитават и 

доказват неговата правота и отстояват мястото му в науката. Затова и в тази научна 

разработка ще разгледам някои от психологическите течение, които дават своята основа 

за доказването на хипотезата. Затова първо ще се спра на Хуманистичната психология, 

която застава зад модела, че човекът може и трябва да се стреми към самоактуализация, 

а в контекста на научното изследване терапията с кукли може да подпомогне именно 

този процес. 

2. ХУМАНИСТИЧНА ПСИХОЛОГИЯ 

Хуманистичната психология е направление в  психологията, което дава предимство на 

човека  като уникална, цялостна система, която не е даденост, а възможност за 

                                                           
3
 Нетов, Иван. Обща психология : първа част. София,  Наука и изкуство, 1974. 

 
4
 Генова, Е., С. Димитрова, Н. Попов и др. Психология. София, Медицина и физкултура, 1981. 
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самоактуализация, присъща само за човека.  Ейбрахам Маслоу твърдо вярва, че човекът 

е създаден да се самоактуализира, че това е в неговата природа и той е длъжен да 

следва инстинктите си. Теория, която се доближава до принципа на работа в 

куклотерапевтичния процес. Самоактуализацията съдържа в себе си самопознание, 

правилна самооценка и намирането на мястото в света - все задачи, които си поставя 

терапията с кукла. Хуманистичната психология залага на принципа, че всеки човек е 

уникален и трябва да се изучава като цялост. Открояват се още няколко аспекта в 

отношението към човека: 

- човекът е открит към света и неговите преживявания са главната психологическа 

реалност; 

- животът на човека  трябва да се разглежда като единен процес; 

- в човека има потенциал за непрекъснато развитие и самореализация; 

- благодарение на смисъла и ценностите, човекът има своята лична свобода; 

- човекът е активно творческо същество. 

Самоактулизацията включва в себе си и погледа на човека върху самия него като обект 

на познание. В психологията този процес се нарича „рефлексия“, което в конкретния 

смисъл значи,че човекът търси смисъла на живота  и идентичността си през цялото си 

съществуване. Самоактуализацията според Маслоу е “ Стремеж на личността към пълно 

използване на талантите, способностите и възможностите. Да се самоактуализира човек, 

означава сам да достигне върховете на своя духовен и творчески потенциал.“5 Идеите на 

Маслоу звучат романтично и твърде украсено в сравнение с тезата на психоанализата, 

но Маслоу призовавал „(...) за психология, която да обхваща както дълбините, така и 

висшите нива на човешката природа.“ 6 Е. Маслоу създава своя йерархически модел на 

човешките потребности, които всяко човешко същество се стреми да удовлетвори, а 

именно: 

                                                           
5
 Маслоу, Ейбрахам. Мотивация и личност. В търсене на човешката същност. София, Кибеа, 2010.  

6
 Георгиева, Росица. Психотерапията на Карл Роджърс. 
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Според Маслоу, ако човек е удовлетворил съответното ниво на своите нужди, той сам 

ще върви нагоре, към върха на пирамидата, ще се стреми към самоактуализация, ще се 

развива. Този модел на определяне на потребностите е изключително ефективен за 

определяне мястото на всеки. 

 Друг представител на хуманистичната психология е Карл Роджърс. Структурирайки 

личността, той поставя като основен компонент Аз- концепцията. Тя се формира на 

базата на взаимодействието на човека с обкръжаващата го социална среда и се явява 

като начин за саморегулация на поведението му.  Тази концепция е в помощ за 

усъвършенстване на човешкото аз. Роджърс разработва своя система на психотерапия, 

която получава названието    „ центрирана върху клиента“. В нея той набляга на 

доверието като част от сеанса, на емпатията, позитивното отношение. Тази терапия 

подпомага личностното израстване. Роджърс създава т. нар. „ групи за среща“, в които 

човекът се среща не с други хора, а със самия себе си.  

Две са стартовите позиции на подхода на Роджърс: 

„1. Всеки човек има ценност и достойнство и трябва да бъде зачитан като такъв. 
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Всеки човек е способен и има право да се самоопределя, да избира своите ценности и 

цели, да взима своите собствени решения.“7 Като следваща терапевтична техника, 

произлизаща от психологията като наука се нарежда психоанализата, която „ ...е теория 

на мотивацията; тя търси силите движещи душевния живот, които карат хората да 

мислят и да се държат по определен начин.“8  

3. ПСИХОАНАЛИЗА 

 Психоанализата е научна дисциплина, чието начало е, разбира се, свързано с името на 

Зигмунд Фройд. През 1885 година психоанализата е вече в процес на развитие, а Фройд 

е един от великите представители на науката. Неговият голям принос е в това, че той 

промени изцяло възгледите на човека за самия него, накара хората да  възприемат, 

оценяват и мислят по коренно различен начин за човешката природа.  

 Основните етапи в развитието на психоанализата са представени в неповторимия  стил 

на Фройд. Той смята, че психоанализата е: терaпевтичен метод, наука за дълбинните 

структури на Аза, философия на несъзнаваното и изкуството на тяхното приложение. 

Като всяка научна дисциплина психоанализата включва определени теории, които се 

позовават на данни от наблюдения  и се опитват да организират и обяснят тези данни. 

Това, което се  нарича  психоаналитична   теория,   е поредица от хипотези за развитието 

и функционирането на човешката психика,които   се занимават  както с нормалните 

функции на психиката, така и с отклоненията в тях. Макар че в практиката се прилага 

предимно за лечение на психично болни психоаналитичната теория обяснява както 

патологичните, така и нормалните прояви на психиката. 

„Фройд дава няколко определения на психоанализата. Едно от най- ясните се намира в 

началото на Енциклопедията, издадена през 1992г. 

„ Психоанализа е името: 

1. На процедура за изследване на душевните процеси, почти недостъпни по друг 

начин 

2. На метод за лечение на невротичните разстройства, основан на това изследване;  

                                                           
7
 Георгиева, Росица. Психотерапията на Карл Роджърс. стр.60. 

 
8
 Фройд, Зигмунд. Лекции за въведение в психоанализата. София, Колибри, 2013.  
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3. На серия от психологични концепции, придобити по този начин, които се развиват 

заедно, формирайки постепенно една нова научна дисциплина.“9  

 

Фройдиската теория за вътрешната организация на човека,която се основава на неговата 

анатомо-физиологична структура,но има психологически характер,представлява една от 

най разгърнатите теории  в историята на психологията и е станала основа на повечето от 

съвременните теории на личността. Тя е оказала много силно влияние и върху начина на 

мислене даже и на психолози,които не са възприемали психоанализата,и е допринесла 

за развитието на специален раздел от психологията-психология на личността. Според 

тази концепция у човека действат три основни механизма, които Фройд определя с 

наименованията 

 Id(То), 

Ego(Аз) и  

Superego (Свръх-Аз). 

   Id представлява съвкупността от вродените биологични инстинкти,от естествените 

потребности на организма,които се стремят към задоволяване.Id се ръководи от 

принципа на удоволствието. Стремейки се към удовлетворение и удоволствие в течение 

на целия живот на човека,Id създава и формира своя изпълнителен орган Ego(Аз).Ego 

представлява зоната на съзнанието на човека и на неговата съзнателна и практическа 

дейност. И накрая под влиянието на натиска на обществения морал Id формира трета 

сфера от личността на човека-Superego (Свръх Аз).Тя възниква чрез възприемането на 

някои обществени морални принципа и норми на поведение,чрез тяхната 

интерпретация.Тази трета вътрешна система,съответствуваща приблизително на 

това,което обикновено се нарича съвест,се ръководи от голям принцип - принцип на 

моралността. 

 Фройд и психоаналитиците говорят също така и за явлението пренасяне,което се състои 

в поставяне на мястото на лицето което е обект на забранени чувства, на лице,по 

отношение на което тази забрана не е толкова строга. 

                                                           
9
  Ж. Лапланш, Ж. и Ж.- Б. Понталис. Речник на психоанализата. София, Колибри, 2014, с. 380 
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 И накрая говори се за случай на персонификация на двете зони на вътрешен натиск, на 

което всеки човек е подложен от страна както на Superego, така и на Id. 

 В психоанализата се придава голямо значение на заместващите дейности, а даже и на 

заместващите форми на жизнената  дейност и начина на живот,в случаите на  трайно 

незадоволяване на биологичните потребности било поради  обективни трудности или 

поради морални забрани.Това могат да бъдат заместващи форми, които са социално 

приемливи,и тогава се говори за сублимация на инстинктите. 

Фройд открива, че значителна част от психичния живот на пациентите е скрита от 

тяхното съзнание. Тази находка води до изграждането на първата от няколко 

последователни теории за психичния живот, а именно, че психичният живот може да се 

подели условно на три части: съзнавано, предсъзнавано и несъзнавано като това 

условно разделение описва в каква степен и с колко усилие определени аспекти на 

психичния живот могат да станат достъпни до съзнанието на пациента. 

Психоанализа и терапия  

Задачата на терапията е да улеснява пациента в разширяване на разбирането му за 

неговия психичен живот, мотиви и конфликти. Това се  прави, като се  използват  

няколко основни техники. Тези техники влизат и в концепцията на терапевтичната 

работа с кукли, доколкото проблемът на детето, с което се работи, позволява повече или 

по-малко откровен разговор и поставяне на условия за работата.  

- Изясняване – въпроси, чиято основна цел е да се получи повече яснота относно 

представения  материал и някои недоизяснени детайли в него (например чувства, 

съпровождащи преживяването фантазии, обстоятелства и т.н.). за съответсвие в куклено-

терапевтичната работа този етап е насочен изцяло към проучване на проблема, средата, 

в която живее детето, взаимоотношенията му с останалия свят. Подобно на интервюто, 

от което следва сериозен анализ и подготовка за бъдещата работа. 

- Конфронтация – това е техника в психоаналитичната работа, чиято основна цел е 

внимателно да посочи на пациента някои противоречия в описанията на спомените и 

отношенията от своя живот. Ползата от конфронтацията в аналитичната работа е, че тя 

допринася да се изведат на яве някои несъзнавани психични конфликти. В 

куклотерапевтичната работа конфликт човек-човек обаче не съществува. Нашата задача 
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е да натоварим куклата, персонажа с определен проблем и тогава можем да говорим за 

ситуация на конфликт кукла - терапевт или кукла - дете. Казвайки конфликт, имам 

предвид етап във взаимоотношенията, благодарение на който ще излязат на 

повърхността скрити, потискани мисли или чувства и е възможно терапевтичната работа 

да продължи по нов път. 

- Интерпретация – задачата на интерпретацията като терапевтичен метод е да 

помогне на пациента да направи връзка между случващото се тук и сега в отношенията с 

терапевта и миналия си опит. В зависимост от заболяването на пациента, неговата 

степен и сила, е възможен такъв момент на интерпретиране. Макар че  при работата с 

деца вероятно това би изглеждало твърде дидактично. Ако детето проявява 

нездравословна агресия, работата с кукла като цялостен процес ще намали натрупаното 

напрежение и детето ще стане по-спокойно, но интерпретиране на куклен етюд с поука 

по-скоро не влиза в търсените резултати. Интерпретиране в смисъла на обсъждане на 

поведението на кукления герой, който всъщност се е държал като детето в агресивните 

му моменти, би могло да се случи, защото фокусът няма  да бъде към човека, а към 

куклата. 

- Подкрепа – Съществува вярването, че в психоанализата терапевтът не е 

съпричастен към преживяванията на своя пациент. Всъщност в психоаналитичната 

работа подкрепата е необходимо условие за удържане на трудните преживявания, 

които понякога се събуждат в терапията. Тъй като често става дума за болезнени теми от 

живота на пациента, внимателният подбор на темпото и ритъма на терапевтичната 

работа, както и доброжелателното отношение на терапевта са важни условия за успеха 

на терапевтичната работа  и постигането на резултат. В кукленотерапевтичната работа 

особена роля има самият терапевт. Той е медиаторът, който ръководи процеса, 

поощрява детето, напътства го и прави възможно постигането на поставените цели. 

Психоаналитичният метод предлага възможност да се формулират (вербализират) 

определени изживявания, усещания и представи, които водят до конструиране на 

значения за несъзнаваните модели и процеси на ума. Именно затова и в научното си 

изследване взимам тази част от психоанализата, защото вербализирането на проблем, 

формулирането му е основа за такава концепция при работата с кукли, която да бъде 

максимално насочена към опознаване, анализиране, намиране на това, което  кара 
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детето да бъде тревожно, агресивно, стеснително, не социално. Самата психоанализа 

като практика в много голяма степен е илюстрация за връзката и постояното 

взаимодействие между несъзнавано, съзнание и знание. Психоанализата е основата, 

върху която всяко следващо поколение терапевтични течения градят своите теории, 

независимо дали са за или против. Тази основа дава възможност на терапевта да 

избере онзи модел на поведение, който е най-пряко свързан с търсения резултат.   

На базата на психоаналитичните сеанси се създават много терапевтични възгледи, които 

създават своите неповторими методи и работят в името на пациента. Една така 

концепция е Психодрамата, която поставя началото на арттерапевтичните техники, но 

намира своето място тук, защото е неразривно свързана с психологията. 

4. ПСИХОДРАМА 

„ ...Способността на хората да творят е фундаментално качество и именно това 

богоподобно качество, присъщо на хората, създава и ги прави отговорни за своето 

собствено творчество“ 10. Психодрамата като терапевтичен метод е създадена и 

разработена от Джейкъб Леви Морено на базата на опита от неговия театрален 

експеримент „ спонтанен театър“. Първоначалната цел на „ спонтанния театър“ не е 

била психотерапията и се е заключавала в развитието и реализацията на творческия 

потенциал на човека. Морено се противопоставя на подхода на Фройд като изкуствен 

свят на сънища и думи, проявяващи се в кабинета.Вместо това, той подчертава 

действията или поведенията в естествена среда,включително и методи за трениране на 

роли. Огромно значение на ролевата игра като техника формулира проф. Д. Кипър, 

който разработва и практическо ръководство за действие в книгата си „ Теория и 

практика на психодрамата“. Чрез своята психодрама човекът получава по-голям 

катарзис или емоционално облекчение, което поне от части решава психологическите 

проблеми. За Морено действието е ключът към реализма. Той се уповава на това, че у 

човека има естествено желание за игра и изпълнявайки различни роли може творчески 

да работи над собствените си проблеми и конфликти. 

Психодрамата е метод на групова психотерапия, представляващ ролева игра, в хода на 

която се създават необходимите условия за спонтанен израз на чувства, свързани с най- 
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 Кипър, Дейвид А.  Теория и практика на психодрамата. София, Дамян Яков, 2001 . 
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важните за пациента проблеми. Това е и метод на изследване на личността, на нейния 

вътрешен свят и нейните социални роли със средствата на играта и груповото 

взаимодействие; метод за изследване чрез действие. 

Психодрамата позволява да: 

- бъдат осмислени важни аспекти от живота на човека в социалната му среда; 

- бъдат потърсени алтернативни решения на житейски ситуации; 

- бъдат трансформирани модели  на взаимоотношения и общуване между хората. 

Психодрамата  е насочена към достигането на инсайт / insight/- просветление, озарение 

и катарзис - /рязък емоционален преход, който увеличава желанието за живот; 

облекчаване на напрежението/, като една изключително благоприятна основа за 

творческо преосмисляне на собствените проблеми и конфликти и изработване на 

адекватна самооценка. Морено определя две разновидности на терапевтичния 

катарзис. Той твърди, че те са много важни и могат да бъдат постигнати само чрез 

психодрама и ролева игра. Първата е катарзис чрез действие - постига се чрез 

превръщане в активен участник в портретираната драма. Втората е катарзис на 

интеграцията, който предполага идентифициране с положението и проблемите на 

другите. 

Целта на психодрамата е да отиде отвъд вербалното представяне и интерпретиране на 

проблемите и да търси непосредствена връзка с преживяванията и чувствата на 

индивида в начина, по който той действа. 

„Теорията на Морено се основава на четири понятия: 

-  спонтанност; 

-  креативност;  

- културни запаси.  

-  загряване.” 11 
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  Морено, Джейкъб. Основи на психодрамата: Психодрама, групови методи и спонтанност. София,  
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 Спонтанността е основно понятие в теорията на Морено. Но нейното значение в 

психодрамата не е синонимно с разговорната употреба на тази дума. „Спонтанността се 

проявява във формата на енергия. Енергия, която не може да бъде складирана или 

акумулирана. Тя се изразходва мигновено, без да се замислиш: или всичко или нищо. И 

така , спонтанността възниква, за да бъде изразходвана и тя трябва да бъде 

изразходвана, за да отвори място на нови, непредвидени обстоятелства.“12  

Друга черта на спонтанността е, че тя може да бъде „ тренирана“ чрез много 

психодраматични техники. Морено смята,че има взаимодействие между спонтанността 

и психичното здраве. Колкото по- спонтанна е една личност, толкова по- здрава 

психологично е тя. „ Морено предполага,че спонтанността съществува „ по рождение“ и 

че тя не е нито наследствен фактор, нито фактор на средата, а е в друга независима 

област.Спонтанността е човешко качество, чийто точен произход не е известен.“13  

Въпреки че Морено смята спонтанността за всеобщ фактор, той предполага също така, 

че „ Тя може да бъде характеризирана от четири независими форми на изява.  

 „драматичната форма. Тук спонтанността придава жизненост на чувствата, 

действията и словесните изкази, които са повторения на това, което индивидът е 

изпитвал хиляди пъти преди това.  

 креативната спонтанност. Този вид спонтанност създава нови форми на изкуство, 

както и нови модели на средата.  

 първичната спонтанност. Тази форма не съдържа никакви приноси, които да са 

толкова значителни, че да бъдат смятани за творчество. Вместо това тя е 

уникално разширение или разновидност на вече съществуващото.  

 адекватност на реакцията . Спонтанните реакции трябва да бъдат навременни и 

нито с твърде силна, нито с твърде слаба интензивност.“14  

 Творчески акт. Идеята зад това понятие е, че трябва да се прави разлика между 

същинския творчески акт и някои от неговите крайни продукти. Това, с което се 

отличава творческия акт е, че той съдържа елемент на изненада. Понеже изплува 

на повърхността внезапно и непредсказуемо, той е неочакван. Или както казва 
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Морено: „ В творческия акт действа нещо предхождащо и намиращо се извън 

дадената действителност“15  

Културни запаси. Културните запаси са продуктите на творческия акт. Тук попадат всички 

онези културни продукти, съхранени в дълговечни форми  (книги, картини, музикални 

композиции). Причина за развитието на цивилизования свят са запасите на културата и в 

този смисъл те трябва да бъдат обогатявани, постоянно обновявани и пресъздавани с 

цел заместване на остарелите и износените такива.  

Загряването. Според Морено хората притежават стремеж, който може да бъде описан 

като „ глад за действие“, който е вродено желание за действие. Това желание, смята той, 

се подхранва от една постоянна сила като загряването, един процес, който подготвя 

хората  да се впуснат в спонтанно - креативно поведение. 

Една от причините за дълбокото въздействие, което психодраматичният процес оказва 

върху хората е, че той им дава възможност да разгледат своя вътрешен свят „ отвън“. 

Куклотерапията прави същото, но чрез създаването на кукла от детето и поставянето ѝ в 

определени условия или среда. Психодраматичната игра има за цел нещо повече от 

„разтоварване“, тя трябва да постигне осъзнаване и личностна промяна в посока отвътре 

навън,това е  моментът, в който личността се превръща в истински автор на действията, 

а процесът се нарича отреагиране на вътрешните конфликти / acting- out/. Именно 

вътрешните конфликти са онова, с което и куклотерапията се занимава. Отреагирането 

им се получава на базата на изработената вече кукла, която би могла да бъде 

несъзнавано копие на детето.  В разиграване човек е свободен да избира крайното и 

дори невъзможното - да действа нестандартно, агресивно, налудно, да бъде перфектен, 

да рискува, да си позволи да се провали или да прави напук, но всичко това САМО 

докато е на сцената. По този начин действията му придобиват  т.нар.“ граничен статут“ 

т.е. те са действия вътре в личността / acting - in/ и въпреки това са реални, доколкото са 

автентични нейни действия. Разбира се, в куклената дейност винаги става въпрос за 

границата. Граничният статут на Морено е свързан с активните действия вътре в 

личността, които се контролират от терапевта в кукленотерапевтичния сеанс.  
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4.1. Фази на психодраматичното действие 

Фазите на психодраматичното действие по своята форма са много близки до тези на 

кукленотерапевтичната, но се различават в известна степен като съдържание.  

1. Загряване - психологически процес, чрез който човек се подготвя и мотивира да 

предприеме дадено действие. „ Процесът на загряане може да има различно темпо, 

интензивност и адекватност. Под темпо разбираме скоростта, с която процесът се вкарва 

в действие. Под интензивност разбираме силата на процеса. А под адекватност 

разбираме факта,че всеки загряващ процес трябва да приключи с действие.“  

В тази фаза се избира главен герой, получава се диагностичният материал, обсъждат се 

проблемът и ситуацията. В хода на фазата се търси освобождаване от страха, стимулира 

се спонтанността, създава се подходяща емоционална атмосфера. Отбелязва се пълно 

съвпадение с кукленотерапевтичната работа. Особено важно е детето да се почувства 

спокойно, да бъде предразположено към максимална креативност и да не се страхува от 

нищо. Тук детето може да си позволи да рискува, да говори, да анализира, но играейки с 

куклата. 

2. Фаза на действието. Класическата ролева игра не е артистично изживяване в 

театралния смисъл и „ актьорската“ част на играенето на роля няма никаква 

драматургична стойност. Ролевата игра улеснява поведенческите и социалните промени 

и позволява на човека да получи по-широк поглед, по-разширен житейски шаблон. 

Поставяне на роли в кукленотерапевтичната работа е условие, което се случва уж 

незабелязано, а всъщност е добре премислена стратегия за действие. Важно е кой каква 

позиция ще заеме и как ще реагира в хода на играта. По време на тази фаза главният 

герой може да достигне до катарзис и да осъзнае истинските си чувства и отношения, 

нагласи и конфликти  в разиграната ситуация. За да се облекчи съзнаването на тези 

процеси помагат редица техники - „ огледало“, „ матрьошка“, двойници, другото аз, 

монолог, диалог, посочване на бъдещето, проба на реалността, изиграване на 

поведението, ехника на спасителната лодка, техника на фотоалбума,вълшебния 

магазин, съдебни техники да пораснеш - да се смалиш, необитаем остров и др.  

3. Заключителна фаза. От гледна точна лечението и неговите задачи, от 

заключителната фаза се очаква да постигне няколко цели. При работа с деца с проблеми 
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поставените цели, ако са заявени пред детето са постижими с оглед удоволствие от 

постигнатата работа. Ако те са по-скоро цели на терапевта, те са премислени и се 

отбелязват като постигнати или такива, за които трябва да се мисли нова стратегия - 

избор на различен материал за изработване на кукла, вид на куклата, ситуация, в която 

да бъде поставена. При всички положения налице е намаляване на тревожността и 

напрежението, защото концентрирането в направата на куклата действа релаксиращо, а 

да се постигне подобен ефект при дете с проблем е огромен напредък. 

Класическата процедура на психодрамата предполага наличието на следните участници 

и елементи: 

1. Протагонист / protos- първо, agony- болка/, пациент - субект на психодрамата, 

главен изпълнител, представящ проблемите си.  

2. Терапевт /режисьор, фасилитатор, директор/. Терапевтът има следните функции: 

- организация на психодраматичното пространство и действие; 

- създаване атмосфера на доверие; 

- стимулиране на участниците към спонтанност; 

- подготовка на протагониста и цялата група (т. нар. Загряване); 

- подпомагане появата на проблемните преживявания; 

- коментиране; 

- включване на спомагателни персонажи; 

- организация на обсъждането; 

- емоционален обмен и контролиране; 

- анализ на случващото се. 

Според Морено функциите на терапевта най-общо могат да се назоват като:  

„продуцент, главен терапевт и социален аналитик“. В процеса на ролевата игра, 

терапевтът има задачи като: наблюдение, оценка, планиране. 
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3. Помощници на терапевта. Това са хората, които участват в сеанса като помощници 

или ко- терапевти. В психодрамата Морено ги нарича „ помощни Аз-ове“. Помощните 

Аз-ове могат да изиграват характерни черти на протагониста, ако това се изисква, но в 

повечето случаи те играят други хора, пряко свързани с разиграваната ситуация.Биха 

могли да играят и понятия, явления, предмети, които могат да не са актически 

представени, но да имат пряка връзка с историята. Помощниците действат на два плана. 

От една страна са допълнение на протагониста, а от друга допълнение на водещия. В 

терапевтичната работа с кукли помощниците биха могли да бъдат кукли или избрани 

предмети, които да бъдат натоварени с роля, функция. 

4. Зрители. Това са останалите членове на групата, които не участват директно в 

психодраматичното действие, но имат право да обсъждат резултатите, когато сеансът 

приключи. Всеки един от тази група е потенциален протагонист и преди началото на 

сеанса групата избира кой да бъде главното действащо лице. Особено важен фактор при 

тази група е подкрепата. След края на всеки сеанс, участниците са подтикнати да 

споделят всичко оннова, което усещат и мислят. Именно в този момент протагонистът 

разбира, че не е сам , че може да разчита на обективна оценка и помощ. В работата с 

детето с проблем обикновено зрители няма, работата е строго индивидуална и в 

известен смисъл камерна. Но когато се работи по социално значим проект, тогава 

групата е особено важна.( виж работа с ученици по проект Сексуално образование). 

5. Сцената е мястото , където се разгръща психодраматичното действие. Сцената в 

работата с кукла би могла да бъде навсякъде- в детската стая, на двора, в болничната 

стая, в детската градина. Някои от децата нямат възможност за придвижване поради 

заболяването си, затова терапевтът адаптира достъпното за тях място и създава условия 

за направа на кукла и съответно игра с нея. 

5.  КОГНИТИВНО - ПОВЕДЕНЧЕСКА ТЕРАПИЯ 

Когнитивно - поведенческата терапия безспорно произлиза от поведенческата / behavior 

therapy/ . Тя се занимава с рационалното, осъзнато мислене за емоциите и поведението. 

Представителите на тази школа смятат, че ако човек мисли рационално, това води до 

такова поведение и емоции, които предоставят възможност на човека да постига целите 

си с лекота и да удовлетворява желанията си. А това от своя страна носи повече 
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удовлетворение, спокойствие и сигурност. Разбира се, съществуват течения в 

поведенческата терапия, към които определен кръг психолози и терапевти клонят.  

„Някои поведенчески терапевти приемат теориите за чертите, други - не. За някои 

средата е всеобхващаща, за други физиологичните и телесни фактори са от критично 

значение. Някои разглеждат поведенческата терапия до голяма степен като упражнение 

по самоактуализация, а за други самоконтролът е заблуда“16. Определението за 

поведенческа терапия, експериментално възприето от Асоциацията за подпомагане на 

поведенческата терапия в началото на 70. години, гласи: „ Поведенческата терапия 

включва предимно приложението на принципите, извлечени от изследванията в 

експерименталната и социалната психология за облекчаване на човещкото страдание и 

подобряване на функционирането на хората.“ 17 (Когнитивно - поведенческата терапия е 

подход, насочен към промяна на образите, мислите и начините на мислене с цел 

подпомагане на клиента да преодолее емоционални и поведенчески проблеми. 

Основава се на теорията, че поведението и емоциите се повлияват от познавателните / 

когнитивните/ процеси, които човек може да се научи да променя т.е. да интерпретира 

действителността по възможно най-правилния начин за всяка ситуация, в която е 

поставен. 

Като основна цел на когнитивно- поведенческата терапия се обособява т.нар. „проверка 

на реалността“. Терапевтът учи клиента да прави връзка между мислене, емоции и 

поведение. Неговите усилия са насочени към това клиентът да разбере и осмисли, че 

съществува взаимовръзка между мислите, емоциите и поведението. За да се постигне 

ефект, терапевтът използва различни техники:  

1. Сократовско разпитване  - на съмнение се подлагат всички убеждения на клиента, 

начина му на мислене и поведение. В кукленотерапевтичната работа не се провежда 

подобен разговор, не е в природата на детето да анализира в такава степен себе си, 

особено в разговор. Би могло да се получи анализиране, но само в хода на работата с 

куклата, която може да бъде посредник в общуването или детето да се е 

идентифицирало с нея. 

                                                           
16

 Енциклопедия Психология, редактор: Реймънд Дж. Корсини. София, Наука и изкуство, 1998, с. 806, 
17

  Пак там, с. 807 
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2. Разпознаване на  грешките - директно се посочват грешките в поведението - 

прибързана реакция, ниско самочувствие, пренебрегване, недооценяване. Техниката на 

посочване на грешките може да бъде насочена само към куклата, както бе отбелязано и 

по- горе. Това е индиректен начин да се насочи детето в правилната посока за действие, 

без това да звучи дидактично. В подобна ситуация детето може да бъде този, който да 

насочи куклата, героя как да постъпи, да го похвали или да „му се скара“. 

3. Сравняване на всички възможни ползи и загуби. Образно пресътворяване на случки. 

Изключително полезна техника, която освен че позволява на клиента да освободи 

въображението си, му помага, идентифицирайки се с куклата или предмета, да погледне 

на проблема с „ други очи“. Защото работата с реални образи, в случая с куклата, е това , 

на което се залага в кукленотерапевтичния сеанс. Куклата като образ, като персонаж, 

като герой би могла да преживее различни изходи от дадени ситуации, ще се превърне 

в нещо като игра с различен край всеки път, когато се избере определена ситуация. 

Тогава е възможно анализирането на ползи и загуби, но само що се отнася до кукления 

персонаж.  

4. Мислено разиграване на ситуации и случки. Разбира се, в мисленото разиграване на 

случки няма нищо лошо, но когато говорим за терапия, насочена към деца с проблеми, 

това, към което се стремим, е образ, който да бъде реално сътворен и реално натоварен 

с определени качества или недостатъци и поставен в определена ситуация. Създаването, 

одухотворяването на една материя, натоварването ѝ с различни качества или 

недостатъци е техниката, която развива състоянието на клиента именно в посоката, към 

която се стреми и терапевтът.  

 Всички когнитивно - поведенчески терапии се различават по конкретните техники, но 

имат една и съща цел. Те биха могли да насочват клиента или към емоциите или към 

поведението и мислите или към всичките заедно. В контекста на научното изследване , 

при работа с кукла тези техники се видоизменят в зависимост от проблема, но винаги са 

насочени към куклата като средство за преодоляване на определени негативни емоции, 

за намиране на мястото в обществото, за постигане на сигурност, спокойствие, за 

премахване на напрежението.  Терапевтичната работа с кукла предполага използването 

на техники, които са пряко свързани с конкретния случай и следва модела, който е 

изготвен предварително на базата на сериозно проучване. Всяко заболяване предполага 
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изготвяне на индивидуален план за работа, подбор на материалите, консултиране с 

психолог или логопед.  

Като друга своя цел когнитивно - поведенческата терапия посочва откриването и 

променянето на погрешните начини на мислене за човека като такъв и за света около 

него.  Като се постави фокусът върху методите за промяна на поведението, може да се 

каже, че това е терапия, която е насочена към проблемите на поведението и 

способностите за справяне на клиента в определени ситуации. Въпросът за 

самооценката е особено важен когато става дума за намирането на „моето място“ в 

големия свят. Особено подходяща техника за преодоляване на агресията и 

тревожността, които са големият проблем в ученическа възраст. В повечето случаи 

агресивното поведение е свързано с ниска самооценка и липса на възможност детето да 

се справи със ситуацията. Биха могли да бъдат посочени онези прояви на поведение, 

които са го накарат да преосмисли действията си, но в никакъв случай това не трябва да 

става поучително или с „ размахване на пръст“, а чрез техниката на играта и 

взаимодействието между кукла и дете. 

Когнитивно - поведенческата терапия се занимава преди всичко с понятията „тук и сега“, 

за разлика от по-старите терапии, които  отделят изключително голямо внимание на 

събитията в миналото, които биха могли да са причина за проблеми, свързани с 

емоциите и мисленето в настоящето. Разбира се, психологията в дългогодишните си 

изследвания винаги е търсела причините в миналото и това има своята стойност. 

Кукленотерапевтичната работа предполага действие на момента, затова и когнитивно -

поведенческата терапия, особено в тази си техника „тук и сега“, се доближава до 

принципа на действие , работа и постигане на резултатите, защото детето не може да 

анализира миналото си по начина, по който би го направил възрастният, а и няма нужда, 

това само ще го натовари. Освен това говорим за деца с определени проблеми, чието 

емоционално състояние трябва да бъде изчистено от негативите, а не да бъде връщано 

назад. 

В днешни дни когнитивно - поведенческата терапия доказва своята ефективност при 

лечението и облекчаването на симптомите на редица психични разстройства. В 

съвременния динамичен свят, в който напрежението и ежедневната борба са изострени 

до крайност, децата също страдат от редица психични, нервни разстройства, които могат 
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да бъдат овладяни не по медицински начин, а именно чрез алтернативните, но доказали 

се вече методи и терапии. Работата с кукла е изключително полезна в това отношение, 

защото подпомагащата ѝ и възстановителна функция се отразява благотворно на 

страдащия. Списъкът може да бъде попълнен с разстройства като депресии, тревожни 

разстройства; като панически пристъпи, фобии,  тревожност, обсесивно-компулсивно 

разстройство и посттравматично стресово разстройство, хранителни разстройства, 

разстройства на поведението в детска възраст. Освен гореизброените, този вид терапия 

има значителен успех и при подобряване на житейските умения при лица със забавено 

развитие, които имат нужда от специфичен подход и куклата се явява посредник между 

клиента и терапевта. Тя би могла да даде кураж, да напътства, да бъде участник в 

действия, които може би изглеждат трудни на детето, но с помощта на куклата, в игра 

или вид състезание, то би могло да отключи друг аспект на поведението си, който да му 

помогне да преодолее това, което му тежи. Общуването минава на друго ниво - 

споделяне, съпреживяване, съчувствие, поставяне на героя в определени ситуации, 

преодоляване на трудности, поставяне на цел, до която трябва да стигне. Така и 

търсените резултати се постигат по-лесно, детето преминава неусетно през лабиринт от 

емоции и предизвикателства, но чрез и през кукления персонаж, който е неговото аз. 

Обръщам внимание на един познавателен процес, които е свързан с децата с 

определени проблеми, защото биха могли да се поставят на обсъждане посоките за 

бъдеща работа при наличието или по-скоро липсата на някои от компонентите на този 

процес. Ясно е, че при деца със затруднения в развитието процесът на възприемане се 

видоизменя. Тук поставям някои от основните фактори, характеристики и и свойства, 

които трябва да бъдат взети предвид при оформянето на работата с кукла като бъдеща 

технология.  

Възприятието е познавателен психичен процес, който доставя обогатена информация за 

обектите, явленията, хората. Като психичен процес той възниква при наличието на 

непосредствено въздействие на обектите върху сетивността и отразява група 

характеристики, които се разделят на: 

- пространствени характеристики на обектите – форма, големина, релеф;  

- качествени характеристики на обектите – цвят, плътност, вкус, мирис;  
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-  характеристики на интензитета – силата, с която въздействат обектите върху 

сетивните органи;  

-  времевите характеристики на въздействието на обектите. 

Свойства на възприятията: 

• Предметност - обектите се възприемат не като несвързан набор от усещания, а са 

под образа на конкретни предмети. 

• Структурност - предметът се възприема в качеството си на абстрахирана от 

усещанията моделирана структура. 

• Аперцептивност - на възприятието оказва влияние общото съдържание на 

психиката на човека. 

• Контекстуалност - на възприятието оказват влияние обстоятелствата, в които то се 

извършва, но независимо от това то остава относително неизменно. 

• Избирателност - преимуществено отделяне на едни обекти в сравнение с други. 

• Осмисленост - предметът преднамерено се възприема, мислено се именува, 

отнася се към определен клас. 

Осмислянето се състои от следните етапи: 

• Селекция - отделяне от потока информация на обекта, който се възприема;  

• Организация - обектът се идентифицира по комплекс признаци; 

• Категоризация - приписване на обекта на свойства, характерни за обектите от 

този клас. 

Факторите за възприемане на обектите - външни и вътрешни. 

 Външните са: 

• размер на обекта; 

• итензивност; 

• контрастност; 
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• движение; 

• повторяемост; 

• новост или познатост. 

Вътрешните са: 

• внимание; 

• нагласа; 

• очакване; 

• константност; 

• потребност; 

• мотивация; 

• организация; 

• опит и вече научено; 

• Аз- концепция; 

• емоции, които могат да доведат до деформации на възприятията; 

• приети вещества- алкохол, наркотици, лекарства; 

• психози; 

• илюзии; 

• личностни особености. 

Въпросът за възприятието, дълбочината и функциите му са част от изследването ми за 

влиянието на работата с кукла върху деца с определени затруднения. Начинът на 

възприемане на света, на себе си в света, на околните, на предметите и ситуациите са 

фактори, които няма как да не бъдат отразени в пряката работа, защото от това зависи 

избора на подход, на материал, на ситуация. Разбира се, възприятието в цялата си 

същност е процес, който се изследва от много години, информацията за него се развива, 

обособява се и се използва от много школи и направления. Но в работата на един 
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терапевт е важно да се вземат предвид всички онези компоненти, които да  спомагат за 

изготвянето на план, който да има ясно поставени цели и начини за постигането им.  

Много психолози привличат вниманието на съвременните терапевти, в зависимост от 

различните търсения и поставени цели. Споменавам тук и един от основоположниците 

на хуманистичната психология Е.Маслоу, защото е особено интересна неговата 

пирамида на потребностите и защото различните направления в психологията, в 

контекста на научното изследване се допълват и вървят в една посока за изграждане на 

подготвени кадри, които да могат да се справят с всяка предложена ситуация. В 

зависимост от степента на възприятие с всичките му характеристики и структура, съвсем 

естествено се засяга въпросът и за емоциите, като резултат на възприятието. Необятна и 

обширна тема, изучавана и анализирана от години, намира място тук като компонент, в 

който се съдържа резултатът от цялостната терапия с кукла. 

6. ЕМОЦИИ  

Психолозите смятат,че емоционалната система е най-развита в детския организъм в 

сравнение с всички други системи . Емоция - думата произлиза от латинската emoveo, 

което означава  „вълнувам се“. Това  е понятие, изразяващо психичното състояние на 

човека, повлияно от различни субекти и обстоятелства. Това състояние може да бъде 

както положително (щастие, радост), така и отрицателно (мъка, скръб), но също така и 

състояние на безразличие (апатия). Емоцията е сложен процес, който е свързан с 

вътрешни състояния на организма и има външна видима страна. 

Много често в ежедневния език понятието емоция бива заместено с чувство и за хората 

това означава едно и също нещо. Но от гледна точка на психологията това са две 

различни неща. 

Емоционалният процес съдържа в себе си няколко компонента, които обуславят 

функциите му: 

•  Емоционална възбуда – определя състоянието на мобилизация на организма, 

когато някаква субективна ценност е зададена в ситуацията. 

•  Преживяване, осъзнаване на усещането за емоция. 



 

33 
 

•  Експресия - външни изразителни знаци за емоцията, по наблюдаваното 

поведение може да се съди за преживяваната емоция. 

Възникването на емоциите става винаги при конкретен повод и затова могат да бъдат 

безкрайно разнообразни. Въпреки това науката откроява няколко основни вида емоции, 

с които се занимава по-обстойно, анализира ги, сравнява ги и прави своите изводи. 

Различните видове емоции се пораждат по различни поводи и когато са в общоприетата 

норма на екпресивност и последващо поведение, се смятат за емоции от 

ежедневието.Съществуват обаче и изключително силни емоционални състояния, които 

се смятат за основата на тежки депресивни или еуфорични състояния.  

Емоционалните разстройства имат своите симптоми и те се срещат при всички психични 

и телесни заболявания. Класифицирането им обаче е доста трудно,защото отклоненията 

са изключително многобразни. Все пак се открояват няколко отделни симптоми на 

емоционалните разстройства и те са: 

• Хипертимия - Това е болестно преобладаване на емоции като необуздана  радост, 

веселост или гняв. 

• Еуфория - При нея има съчетание на веселост с глуповатост (поради ниското ниво 

на интелекта). Еуфорията винаги е сигнал за органично разстройство на мозъка от 

различен характер:травма, възпаление, интоксикация. 

• Дистимия - Състояние, при което болестно се засилват емоциите като тъга, мъка, 

безнадеждност. Типично състояние за депресивен синдром. Може да се включи и 

страхов компонент, обикновено се съчетава с чувство за вина и малоценност и страхове 

от всякакъв тип.  

• Страх - Това е една от най-често срещаните емоционални реакции при здравите 

хора, която има ролята на защита. Съществува и болестен страх, при който неговата 

защитна функция губи своята стойност. Страхът е емоция, която е много често срещана 

при децата. Особено ако тя е породена от загубата на родител, ако е провокирана от 

неприятна ситуация като затваряне в тясно помещение, тъмнина, среща с животно. 

Емоционалното развитие на детето се състои в това то да изразява, разбира и регулира 

емоциите си от раждането си до края на подрастващата възраст. Емоционалната 
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нестабилност е предпоставка за натрупване на напрежение у детето, а когато детето е с 

определен проблем тези стойности се увеличават трикратно. Затова и се поражда 

нуждата от алтернативна, но особено полезна дейност каквато е терапията с кукла.  Тя 

драстично намалявана напрежението и способства за постигането на „ефекта на 

сигурност“. 

 През ранна детска възраст емоционалното развитие има особено важна роля в живота 

на детето. Емоциите са в основата на всяка познавателна проява у малкото дете и се 

превръщат в мощен двигател на психичното развитие през ранната възраст. Емоциите 

стимулират самото възникване на всички видове и степени на познавателните прояви - 

от усещанията до мисленето и говора.  

Емоционалната интелигентност е не по-малко важна от интелектуалната,защото носи на 

човека хармония, себепознание и правилна самооценка. Даниъл Голман изучава 

емоционалната интелигентност и предлага практически съвети за повишаване нивото ѝ. 

Тези съвети се вписват в арттерапевтичната работа като позиции, които могат да 

послужат за отнемане на тревожността и повишаване ефекта на сигурност. Той ги нарича 

компоненти в науката за самия мен, съветвайки хората как да се справят с 

ежедневните си слаби моменти, но аз ги приемам като начини за постигане на 

спокойствие, които могат да бъдат приложени в процеса на работа. 

- „ Самоосъзнатост- способност да наблюдаваш себе си и да разпознаваш чувствата 

си, да изградиш речник, с който да описваш чувствата си, да познаваш връзката 

между мисли, чувства и реакции. 

- Взимане на лични решения: да изследваш действията си и да познаваш 

последствията от тях; да знаеш дали решението се определя от мисъл или от 

чувство.(...) 

- Управление на чувствата: да наблюдаваш вътрешния си монолог, (...), да 

намериш начин да се справиш със страховете и тревогите си, както и с гнева и 

тъгата. 

- Справяне със стреса: да разбереш колко важни са упражненията, контролът върху 

въображението и методите за отпускане. 
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- Емпатия: да разбираш чувствата и грижите на другите, да възприемаш гледната 

им точка, да разбереш, че хората изпитват различни чувства в на пръв поглед 

сходни ситуации. 

- Общуване: ефективно да говориш за чувствата, да станеш добър слушател, да 

задаваш правилните въпроси, да правиш разлика между думите или действията 

на другите и собствените си реакции и преценки(...). 

- Приемане на самия себе си: да чувстваш гордост и да се виждаш в положителна 

светлина, да признаваш силните и слабите си страни, да си в състояние да се 

смееш на себе си.(...) 

- Групова динамика: да можеш да си сътрудничиш с другите, да знаеш кога да 

водиш и кога да следваш. 

- Разрешаване на конфликти: да знаеш как да се бориш честно с другите деца, с 

родителите и учителите си, да се научиш да търсиш ситуация с изгода и за двете 

страни, да договаряш компромиси.“ 18 Всички гореизброени компоненти се 

припокриват с поставените цели на един куклотерапевтичен процес. Списъкът може 

да бъде продължен в зависимост от конкретния проблем и заболяване, характер на 

детето, възраст,социална среда. 

 

ТЕРАПЕВТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Връзката между науката и практиката, в контекста на моето изследване, наричам 

технология.  Технологиите са това,  което прави човека можещ, знаещ, компетентен. 

Технологиите в последните години рязко промениха живота на човека, дадоха нови 

посоки на взаимоотношенията, откриха безброй възможности за изследване, направиха 

огромен обем от информация достъпен до всички. Цивилизацията ни днес съществува 

благодарение на технологиите, на тяхното главоломно развитие и не на последно място 

на нуждата ни от тях. Различни са концепциите за технологиите във вида им, в който ние 

се явяваме техни ползватели, доколко са полезни, доколко ни ограничават или помагат. 

Това обаче е обект на изследване на друга тема. Тук технологията ще се разглежда като 

особена съвкупност от методи и техники, които обединени ще сложат началото на 
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създаването, оформянето и анализирането на една нова технология, пряко свързана с 

терапевтичната работа с кукли.  Терапевтичната работа с кукла като нова технология 

съдържа в себе си всички онези техники, методи, технологии, които имат пряко 

значение за изготвянето и  протичането на един кукленотерапевтичен сеанс. Няма как да 

се посочи една формула, по която да се подбират различните необходими модули, 

защото всеки случай е различен, отделен, поради спецификата на заболяването, 

степента и предварително изготвения терапевтичен план. 

     Технологията се е формирала заради нуждата от преодоляване на незнанието в 

дадена област, но тя не е самоцелно явление, а носи своя смисъл в свързването на 

науката с опита и практиката. Научните открития в областта на педагогиката и  

психологията, заедно с практиката на арттерапевта и неговия опит в различните случаи, 

е основата за създаването на технология на терапевтичната работа с кукла . 

     Разбира се, съществуват много критерии, според които се определят/ диференцират 

различните видове технологии. Най-общо технологиите се разделят на две големи 

групи: производствени и непроизводствени. Производствените технологии могат да 

бъдат: добивни, преработващи, транспортни, комуникационни, ръчни, механизирани и 

автоматизирани. А непроизводствените биват:  

- социални; 

- интелектуални; 

- творчески.  

В разработването на научното изследване ще обърна внимание на някои от 

непроизводствените технологии, които имат пряка връзка с терапевтичната работа с 

кукла. Особено внимание трябва да се обърне на факта, че синтезът на техниките и 

технологиите се разглежда в контекста на деца с проблеми - медицински, 

образователни, емоционални, рехабилитационни и умствени и положителното им 

влияние при работата с кукла. Разбира се, от основно значение е как тези техники, 

методи, иновационни подходи формират една от най-важните технологии, свързани с 

подготовката, обучението и социализацията на децата. Технология, която се развива 

бавно по нашите географски ширини що се отнася до обучението на деца в норма и  

почти никак, що се отнася до обучението на деца с проблеми. В малкия процент, които 
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нарекох „ почти никак“ имам предвид различни доброволчески, частни организации, 

които успяват с общи усилия да създадат места, където децата с определени 

потребности да получат своя шанс да развият това, което умеят, и да не бъдат 

притискани да изучават предмети, които не са в спектъра на възприятията им. 

Независимо, че на преден план е интеграцията на децата с потребности в 

общообразователната система, все пак степента и формата на заболяването трябва да 

бъдат взети предвид и да бъде изготвен индивидуален учебен план, който да се следва. 

Ще разгледам някои от компонентите на педагогическата технология и технологията на 

игровото взаимодействие, защото като социални, интелектуални и творчески подходи те 

са обект на изследване. 

1. ПЕДАГОГИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ 

През последните години педагогическата технология като самостоятелно направление 

изгражда все по-сериозно своите основи и принципи. И макар да има теоретични 

спорове по въпроса за нейното значение и функция, теоретизирането на основните 

посоки, понятия и форми допринася особено за нейното дооформяне. 

Педагогиката е науката, която се занимава с  възпитанието, обучението и образованието 

на личността и има теоретико-приложен характер. 

Обект на изследване на педагогиката са възпитанието, обучението и образованието като 

обществени явления и дейности, чрез които се предава и усвоява обществено полезен и 

личностно значим опит и се подпомага цялостното развитие на човешката личност. 

Предмет на изследване на педагогиката са закономерностите и механизмите за 

организиране и функциониране на  възпитанието, обучението и образованието с оглед 

постигането на поставените цели. 

 Педагогиката има няколко функции, които се модифицират, видоизменят и се вливат 

една в друга в зависимост от поставените цели и търсените резултати. Научно те се 

подреждат по следния начин: 

- превантивна; 

- социално – икономическа; 
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- конструктивна; 

- диагностична; 

- познавателна; 

- формираща.  

Следвайки най-общите принципи педагогическата технология може да  се разглежда 

като вид социална технология , която преобразува, преработва , модифицира,моделира, 

изгражда теории , принципи, подходи и методи, интегрира знания от различни области 

на науката и практиката, осигурявайки оптимално и ефективно решаване на въпроси и 

ситуации, свързани с образователни и възпитателни цели. 

От изключителна важност за развитието на педагогическата технология са високите и 

стойностни постижения на психологията и педагогиката.  Педагогическите посоки са 

безкрайно много и на съвременния преподавател се предоставя огромен набор от 

техники и методологии за преподаване на материала, за по- сериозното му осъзнаване 

и прилагане в живота. Съвременните принципи за преподаване, за изграждане на 

адаптивна методология допринасят за общото развитие и обогатяване на технологията. 

Като нейни основни компоненти, тези две важни науки оформят съвременните подходи, 

начини, методи за реализиране на поставените цели. И преди всичко оформилата се в 

последните години особена позиция за личността на учещия се, за основните фактори, 

които оказват влияние върху психическото развитие, адаптирането в социалната среда, 

преодоляването на тревожността и безпокойството.  

Няма как обаче да не обърнем внимание на фактите в най-новата ни история, в която от 

чисто политически причини образованието в България днес не следва една единна и 

осъзната позиция. Разпиляността, на която сме свидетели, е знак по- скоро за 

безпомощност, отколкото за стратегия. Липсата на единност в определянето на учебния 

материал е само една малка част от огромната несъстоятелност на образователната 

система, защото е важно какво ще преподаваш, но е важно и как ще го преподаваш. Не 

можем да вярваме,че принципите на преподаването от средата на миналия век сега 

биха свършили чудесна работа, защото именно технологиите, начина на живот и 

мислене вече коренно са променили изискванията и очакванията на ученици и студенти. 

А и в смисъла на това изследване възприятията на съвременните деца са съвсем други и 
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ние като творци и педагози трябва да се съобразим с това. Защото всички компоненти на 

възприятието, което разглеждам в дисертацията по-подробно, се видоизменят в 

зависимост от потребностите. Нашата образователна система, що се отнася до средното 

образование, постоянно търпи своите промени, които не винаги са за добро, но от това 

тя само и единствено губи своята посока и идентичност и не задържа вниманието си на 

важните, основните и интересните моменти в обучението на децата. И все пак една 

добре организирана и структурирана система за образование ще доведе до сериозни 

резултати само тогава, когато тя се въприема не като единичен или случаен процес, а 

като идея за учене през целия живот. 

По съвсем друг начин стои развитието или по-скоро липсата на развитие на 

педагогическите технологии за деца с проблеми. Като изключим децата, които са по 

програма за интеграция в общообразователните училища, останалите деца, които има 

средни или тежки проблеми, нямат абсолютно никаква възможност да се докоснат до 

новостите на педагогиката или психологията. Специализираните учебни заведения 

поддържат педагогическата си практика на базата на всичко добре вкоренено от средата 

на миналия век. И тук става въпрос за абсолютно всички компоненти на един 

образователен процес, от учебните стаи, които кой знае защо са същите като в 

обикновените училища и не са адаптирани за деца с колички например, през 

преподаването на учебния материал, за който държавната образователна система не се 

сеща от години, до всички помагала, които би трябвало да са различни , в зависимост от 

степента и вида на заболяването и всички съвременни и интересни начини за 

увеличаване или поне за задържане на някакво ниво на информация у тези ученици.  

Съвременната педагогическа практика дава изключително много възможности и ако 

педагогът е достатъчно гъвкав и отворен към новостите, би могъл да превърне един 

учебен час в нещо повече, в час, след който да има реални знания, умения или навици. 

Съществуват педагогически и психологически школи, от които може да се извлече най- 

необходимото за нуждите на тези, към които е насочен въпросния образователен 

процес.  

 Противоречиви са  мненията относно ролята на психологията в изграждането на 

педагогическата технология, но психологията е тази, която е в основата на една друга 

група технологии, които ще разгледаме по- късно, а именно технологията на игровото 



 

40 
 

взаимодействие. Смятам,че технологиите, които са насочени към образованието, 

педагогиката, взаимодействията с околния свят  са свързани именно с науката 

психолгия. Разбира се, всеки е свободен да избере това направление в психолгията, 

което най- много му допада и да опита да преокрои предагогическия или творческия си 

потенциал през него, но без съществуването на психологията огромна част от 

понятийния апарат, с който си служим днес, нямаше да го има. Науката, която изучава 

душата и всички сложни и необятни процеси, които се случват в човека не може и не 

трябва да бъде излишна, а напротив: трябва да си вземем от нея онова, което в смисъла 

на постигане на поставените цели да ни свърши най- удачно работа.  

 Герман Константинович Селевко в своето сериозно проучване и работа по темата за 

педагогическата технология откроява някои основни компоненти, които се проявяват в 

процеса на обучението и ученето и се оформят като  характеристики на прилаганите в 

училищната практика образователни технологии.  

• Знания , умения и навици. Знанията се определят като проверени в практиката 

резултати,а умението се разглежда като способност на личността за адекватно и 

ефективно изпълнение на дадена дейност. Навикът се определя като способност да се 

изпълнява автоматично едно или друго действие. 

• Способи за умствени действия. Това са начините , чрез които се осъществява 

мисленето. В последните години ги наричат още „способи за учебна работа”, което 

повече подхожда на процеса, който се изследва, а именно мисленето.  

• Самоуправляващи механизми на личността.  Смята се, че равнището на 

самоуправление, самоконтрол е една от главните характеристики на развитието на 

личността. Като основа на този  вътрешен самоуправляващ механизъм са три интегрални 

качества: 

-  потребности; 

-  насоченост; 

- Аз-концепцията. 
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• Сфера на естетическите и нравствените качества на личността. Изключително 

важна за развитието на личността сфера, в която главната задача е духовното развитие в 

процеса на овладяване на различните видове изкуства. 

• Действено - практическа сфера. Това е една особена и силно персонализирана 

съвкупност от обществено необходимите знания , умения , способности, черти на 

характера и други качества, осигуряващи успешността на практическата дейност на 

човека. 

Посоките на развитие на педагогичеките технологии са изключително много и те се 

делят по своите признаци, функции, средства, цели, методи. Това, което има пряко 

отношение към настоящото изследване, е развитието на технологията в зависимост от 

подхода към детето. Педагогическата технологията съдържа в себе си всички 

компоненти, които да покрият максималното възможно поле за действие, планиране и 

постигане на цели. 

Според Фр. Янушкевич съвременната педагогическа технология се отличава със 

следните черти : 

1. Съвременност - постоянен стремеж към внедряване на новости  в 

образователната практика. Има се предвид развиване на базата за обучение, 

навлизането на интерактивните методи в класната стая, усвояването на нови техники от 

преподавателите, актуалност на учебния материал и интеграция на децата със 

специални образователни потребности. 

2. Оптималност - стремеж към използване цялостния капацитет на всички звена на 

учебното заведение с оглед провеждането на интересни учебни занятия. 

3. Интегралност - навременен синтез на резултатите, представяне на получените 

резултати, анализирането им и прилагането на обновена версия за преподаване на 

учебния материал. 

4. Научност - разработване на нови концепции за обучение както на деца в норма, 

така и на деца със специални образователни потребности, доказване на ефективни 

методи за преподаване и интеграция. 
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5. Програмиране на дейността на учащите се и на преподавателите - изготвяне на 

адекватна, интересна и постижима програма, така че да бъдат постигнати резултати, 

които да се прилагат и на теория, и на практика. 

6. Оптималност на материалната база на учебния процес - изисква се съобразяване 

с навлизането на технологиите в живота и правилното им прилагане що се отнася до 

усвояване на учебния материал. 

7. Качествена оценка на резултатите от обучението - процес, свързан със събиране 

на доказателствен материал, който да показва развитието, възприемането и 

прилагането на учебния материал. Качествената оценка се прави на базата на сравнение 

на две групи ученици, като едната група, началната, се нарича контролна. На базата на 

постигнати резултати се сравняват индикациите на двете групи и се прави качествен 

анализ на приложените методи. 

Конструктивно - техническата дейност при децата е от особено важно значение за 

формиране на цялостната Аз-концепция. В случаите, в които се работи с деца с 

определен проблем, тази дейност е от особено значение за развитието на фината 

моторика, на концентрацията, на вниманието. И да, изработването на една кукла в 

смисъла на педагогическата технология може да се нарече конструктивно- техническа 

дейност, която носи със себе си белезите на творчеството, на създаването, на 

оживяването на материата, което вече прескача в сферата на арттерапията, и по- 

конкретно в сферата на куклотерапията.  

Различните технологии се преплитат и се допълват, оформят посоката на единна 

стратегия за подпомагане процеса на възпитание и обучение. В този смисъл като част от 

педагогическата технология трябва да се обърне внимание и на образователната.  

2. ОБРАЗОВАТЕЛНА ТЕХНОЛОГИЯ 

Образованието като част от педагогиката има свои собствени структури, които оформят 

неговия смисъл, неговите функции и средствата, с които то борави. Няма как обаче да се 

разглежда образованието като отделен елемент именно защото то е част от 

педагогическата технология и в този смисъл нейно основно и логично продължение. 

Въвеждането на новости в образованието е процес, който е пряко свързан с 
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глобализацията, но хаотичното въвеждане не е начин за изграждане на стабилна 

образователна система. 

Образователната технология все повече обръща внимание на   персонализирането на 

обучението и затова в последните години се въведе едно понятие, което до голяма 

степен определя посоката, в която би трябвало да се работи. Интерактивните методи на 

обучение носят смисъла на личността като основен фактор, обръщат внимание на 

индивидуалността при поднасяне на информация, търсят методи за справяне с критични 

образователни ситуации и оформят учебното поведение. При работа в група, с помощта 

на тези методи децата успяват да усвоят понятията през осмислянето им в конкретни 

ситуации, търсят и намират смисъла и прилагането им. Не всички педагози обаче има 

смелост да тръгнат по този нов път, защото това изисква малко по- разширено ниво на 

подготвка на учебния материал. Отново ще се върнем на ситуациата при децата с 

проблеми и тяхното образование. Интегрираните ученици в общообразователните 

училища имат голям шанс да придобият основни знания, ако педагозите имат система за 

справяне с подобни ситуации. Такава система обаче няма и те са принудени или да 

изискват от въпросното дете много или да снижат критериите за целия клас. 

Съществуват, разбира се, учители, които успяват да контролират процеса чрез 

съвместната работа с логопеди и ресурсни учители, но това продължава в най-добрия 

случай до завършване на 4. клас, когато преподавателите се сменят и детето попада 

отново във въртележката на системата. За съжаление, родители са поставени в ситуация 

да търсят всякакви алтернативни методи за справяне с тази нелека ситуация. Както 

споменах по-горе, има места, които с много усилия успяват да съществуват и да 

предлагат различни начини за развиване на образователните способности у децата си, 

но те не са много, а различните заболявания изискват различен подход. Би било чудесно 

да има един арттерапевтичен център, който да може да се занимава с всички 

потребности на децата с проблеми що се отнася до творчеството, което е в основата на 

постигането на „ефекта на сигурност“, който ще разгледам в трета глава.  

Интерактивните методи на обучение са всъщност вид арттерапия, защото чрез 

наученото, което бива преживяно и обсъдено, а в по- късен етап преодоляно или 

приложено в живота, се осъществява до голяма степен схема на психодраматично 

разиграване на дадена ситуациа. А психодрамата се занимава именно с това, да 
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преобразува понятията, случките, ситуациите, чертите от характера в нещо „видимо“ за 

този, който играе и в нещо, което да му донесе конкретни отговори на въпросите. 

Интерактивното обучение използва методите и техниките на психодраматичното 

действие и превръща обучението в процес, който има смисъл, който дава своите 

резултати в живота. Учениците не се съревновават, а се учат на сътрудничество, 

модифицират знанията си и ги прилагат в практиката,осъзнават правата си, 

задълженията си и отговорностите си. Съвсем естествено, след гореизложените теории, 

идва ред на най- интересната технология, която е в основата на работата с кукла при 

децата с проблеми. Играта  и по-специално играта с кукла е техника, метод, начин за 

скъсяване на дистанцията, за придобиване на увереност, помощник в стресови и силно 

емоционални моменти, навигатор в обучението, средство за общуване. 

3. ТЕХНОЛОГИЯ НА ИГРОВОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Част от образователната технология е играта. Съществува изградена стройна система, 

функции и форми  на игровата технология, която служи за подпомагане на учебния 

процес или интегриране на детето в социалната среда.  

3.1. ИГРАТА 

 Играта е едно междинно пространство на действителност и въображаем свят, на 

реалност и измислица и когато създава този свят, детето поставя себе си в центъра. 

Намислянето на правила, обособяването на игрова атмосфера, създаването на 

персонажи - всичко това са елементи от играта, без които не може тя да се случи. 

Игровото взаимодействие е наситено с емоции, с позиции, със стратегии и формира 

основните параметри на процеса, а именно: спонтанност, креативност, претворяване на 

действителността, знанията и уменията, характеристика на героите,изграждане и 

преодоляване на  конфликти. Играта е онази потребност на детето да общува, да 

опознава, да създава, а защо не и да преодолява личните си социални, адаптивни, 

обучителни, двигателни  трудности, които съпровождат живота на дете с проблем . 

Социализирането на тези деца е особено сложен и дълъг процес, за който цялото 

общество трябва да бъде подготвено да приема и да разбира и най- вече да бъде 

толерантно. За съжаление, това не се наблюдава в последните години, макар много да 

се говори, да се провеждат различни инициативи, да се правят дарителски сметки, да се 
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организират концерти, които зачестяват около Коледните празници. Всичко това, аз НЕ 

наричам съпричастност и толерантност, защото е основна грижа на висшестоящите да 

заложат такова управление, което да позволи на всички да живеят достойно и да се 

ползват от правата си да получават образование. Това отклонение беше направено, за 

да се обърне внимание на важността, необходимостта от подобни арттерапевтични 

центрове, където чрез средствата на играта да бъде подпомогнат процесът на обучение 

и социализация на тези деца.  

 Понякога обаче  детето трудно  възприема себе си такова, каквото е, или не може да 

определи, търси отговори на въпроси, които му изглеждат нерешими, попада в 

ситуации, в които се чувства объркано и не вижда изход. В този негов вътрешен 

конфликт,  именно в играта с кукла, във взаимоотношенията им, в ситуациите то може да 

намери отговори на  онези въпроси, които го вълнуват. Защото една от безспорните 

характеристики на играта е предметният ѝ характер, в който се обособяват различни 

функции, роли и ситуации. Ситуации, предполагащи такива взаимоотношения, които да 

са в помощ, да подсказват посоката, да насочват действията и емоциите. Когато детето 

играе с куклата, когато проектира своите тревоги във външен обект, който е носител на 

вътрешни тревоги, тогава резултатите все повече се доближават до търсените. По-

нататък подробно ще разгледам играта с кукла с всичките ѝ функции, средства, методи. 

Играта  е действие, което протича в определено ограничено място, време и настроение. 

То се извършва в определен ред, спазващ дадени доброволно приети правила, извън 

сферата на материалната полезност или необходимост. Игровото настроение е 

настроение на възторг и изолираност, независимо дали играта е свещена или празнична, 

дали е игра свещена или за забава. Действието се съпровожда от чувства на 

възвишеност и напрежение и предизвиква радост и отмора. 

3.1.1. Характеристики на играта 

1. Свободна и самостоятелна дейност -  това е процес, в който децата сами си поставят 

игрови замисъл, който конкретизират в тема. На основата на личните си придобити 

впечатления за действителността, на основата на развитието на въприятието си 

овладяват игровото съдържание, като влизат самостоятелно в различни игрови 

взаимоотношения и спазват игрови и реални правила. Играещите сами решават с кого да 
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се обединят, кога да започнат и да завършат играта. Когато едно дете с проблем е в 

процес на свободна и самостоятелна дейност, която все пак е наблюдавана от терапевта, 

се постига чувствително намаляване на напрежението и тревогите, защото в свободната 

дейност то избира материалите , с които да работи, моделира своя собствена кукла, 

изучава възможностите на материала и намира свой начин да създаде куклен герой. 

2. Отразителна и моделираща дейност. Спрямо своите възможности децата отразяват 

околната и предметна дейност и я моделират в играта - дейности, професии, 

взаимоотношения, социална структура. Тази дейност е свързана с възприятието като 

психичен процес и може да служи като огледало, за това как детето вижда 

заобикалящия го свят. Често децата, които страдат от двигателни нарушения, са 

принудени да гледат на света само от мястото, на което са поставени. Тяхната гледна 

точка може да бъде пресъздадена от тях самите и това ще бъде видно в мащабирането 

на света спрямо куклата. Защото в куклата то разпознава себе си и се поставя в тази 

позиция. 

Моделиращият характер на играта се проявява в две основни посоки: по отношение на 

предметите, които се използват в играта и при изпълнението на ролите и действията. В 

този процес на играта децата заместват едни предмети с други (пръчката става конче, 

кубчетата стават автомобили, кутията става къща, тенджерата става шапка), изпълняват 

роли на възрастни хора, като заместват реалните действие с игрови. Развиващият 

характер на играта обаче не се състои само в това предметно и ролево заместване. По-

важното е, че постепенно се преминава от външни към вътрешни заместители, което 

преобразува всички психични процеси в детето. Играещите деца създават помежду си 

отношения, които отразяват ролите на големите и установяват междупредметно - 

заместителни отношения.  

3. Творчеството е третата характеристика на играта с компоненти свободата, 

самостоятелността и моделирането в креативния процес. Проявата на инициатива и 

творчество е характерна особеност на истинската игра, в която децата демонстрират 

досетливост, изобретателност и съобразителност. В сюжетно-ролевите игри творческите 

прояви са свързани с измисляне на сюжета и определяне на ролите, с изобретателност 

при създаване на предметно-игровата среда. Проявата на въображение, на творчество 

от страна на дете с определен проблем е изумителна. Често тези деца биват 
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подценявани, но те носят в себе си голям потенциал що се отнася до сътворяване, 

самоанализиране.Творчество съществува във всеки акт на натоварване на материята с 

мисли, чувства, състояния и това се превръща в неповторим момент на прехвърляне на 

вътрешните дразнители в обекта и преодоляването им по възможно най- безболезнения 

начин.  

4. Емоционален характер на играта. В играта децата получават радост от изпълнение 

на ролята, а  колективните игри възпитават нравствени чувства, изразяващи се в 

симпатия, другарство, отзивчивост, справедливост. Удоволствието от преодоляването на 

трудностите и достигането на успех в играта са основните компоненти, които карат 

децата да продължат да играят и да творят. Всяко дете носи своята индивидуална 

емоционалност, но при някои деца с определени заболявания емоционалността се 

преекспонира, защото имат потребност да докажат,че могат да се справят, че могат да 

преодолеят трудности, да се социализират, да бъдат част от един екип.( виж случая с 

момичето с ДЦП) 

3.1.2. Структура на играта 

Разбира се, играта има своя структура, която се описва в две посоки: 

а / Обективна структура на играта: 

-  Обект на играта - това е игровият процес, който е съставен от разнообразни игрови 

действия , осъществявани в една предварително установена и възприета от децата 

условност. 

-  Субект на играта  е играещото дете. 

-  Предмет на играта - това е процес, в който децата имитират функциите на големите и 

заобикалящата ги среда. Би могло да бъде и извършването на определени действия , но 

само ако я има условността. 

- Средства на играта - това е словото, движенията, действията, предметите, които са 

натоварени с друг смисъл и носят символната си или специализирана природа. Най-

важното средство е играта с кукла. Това е неповторим процес, който носи пълна 

удовлетвореност на играещия,защото го освобождава от натрупаното напрежение и 

същевременно го зарежда с положителни емоции. Именно тези емоции са 
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изключително важни , когато се работи с дете с проблем, защото в този момент то 

постига т.нар. „ефект на сигурност“. ( виж Куклотерапия) 

-  Задача на играта е осъществяване на играта- различни са задачите, които биха могли 

да бъдат поставени в хода на терапията с кукла. Те биха могли да варират от 

елементарни на пръв поглед, до много сериозни, задълбочени. 

-  Условия на играта - за да се проведе една игра, трябва да има материална база, 

пространство и време, но и някой, който да води игровата дейност. В 

кукленотерапевтичната дейност именно водещият на играта задава посоката на работа и 

насърчава детето да направи своя кукла. 

б / Психична структура на играта: 

-  Цели на играта - самата игра е цел, желание и потребност на детето да играе, да 

действа, поради което играта може да се нарече самоцелна дейност; 

-  Мотиви на играта – за част от игрите мотивът на детето за игра съвпада с целта – 

желанието да действа, за друга част мотивът е само изява, а за трети – това е 

вътрешният стремеж за идентификация с възрастния; в контекста на научното 

изследване тук се разглежда неволева идентификация с куклата, която да бъде мотив за 

преодоляване на определени състояния, за преодоляване на напрежение. 

-  Съдържание на играта – това е отражение на процеса на имитация на света на 

възрастните. Отражение на вътрешния свят на детето може да бъде направата на кукла 

или опредлена, особена среда, в която героят да бъде поставен. 

-  Игровият резултат е свързан с формирането на психични процеси, които  възникват, 

обособяват се и се усъвършенстват в хода на играта и след нея. В процеса на работа с 

кукла се постигат резултати, които иначе трудно биха били достигнати, ако детето трябва 

винаги да разглежда себе си в първо лице, единствено число. Когато обаче то застане 

зад куклата, която е направило, процесът на преодоляване на проблем става в пъти по- 

бърз и носи своите резултати. 

Функциите на играта са класифицирани в определен ред и за всяка една от тях терапията 

с кукла само допълва положителния си ефект при деца с проблеми.  
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1. социализация; 

2. комуникация; 

3. самореализация; 

4. диагностика; 

5. терапия; 

6. корекция; 

7. развлекателност.  

Всички тези елементи, средства и методи на играта оформят технологията на игровото 

взаимодействие, която е в основата на арттерапевтичната работа.   

Игровото взаимодействие се характеризира със спонтанност, мотивация и 

целенасоченост. Особеното очарование на детската игра е в нейната спонтанност, в 

раждането и осъществяването на идеята за имитиране на големия свят. Това е процес, 

който е изключително необходим за развитието на детската психика. Разбира се, когато 

играта има подчертано образователен характер, тогава тя бива насочена като тема, като 

средства и методи, но реалното ѝ осъществяване е плод на въображението и 

възможностите на детето. Затова и в пряката ми арттерапевтична работа винаги съм се 

старала да оставя детето само да поведе посоката, да ми „подскаже“ накъде ще вървим. 

Това в голяма степен позволява на терапевта да очертае и своята роля в този процес, да 

се намесва само ако е необходимо, да поощрява, но не да дефинира образа на 

създаденото, да мотивира, но не на принципа постижение - награда, а на дълбоко 

осмислено, емоционално ниво да подпомага детето и неговата игра. Защото 

създаването на една кукла, на един героой за детето Е игра, и като такава тя носи своите 

характеристики, независимо че истинското „играене“ ще е след малко.  

 Мотивирането на детето за определен тип игра на пръв поглед изглежда лесно. Но 

всъщност ,ако предложената игра не е достъпна като емоция или причина за детето, 

няма никакъв шанс то да се съгласи да я изиграе. Когато играта е свободна и е плод на 

въображението, тогава децата сами се мотивират, добавайки нови правила, предмети 

или герои. Доизмислят си ситуацията и това потъване в обстоятелствата повишава 



 

50 
 

желанието им да продължат да играят. Защото не преследват определена цел, а 

действията им в момента отговарят на техните потребности.  

 Що се отнася до целите, които децата си поставят в играта, те имат своята стойност само 

и единствено по време на самата дейност. Целият процес на оформяне на игровата 

ситуация зависи от темата, но като смислово съдържание крайна и голяма цел не може 

да бъде поставена. Защото листата от дървото могат да бъдат пари само по време на 

играта, тогава те имат своята стойност. 

Това игрово взаимодействие се опира на принципите на ролевите игри, които децата 

усвояват изключително бързо. 

Като допълнителни същностни белези на играта с кукла може да се отбележат: нейната 

социална позиция, висока емоционална и познавателна стойност и свързаното с това 

интензивно личностно развитие на детето в играта. 

4. ТЕХНОЛОГИЯ НА КУКЛОТЕРАПИЯТА 

Всички методи, характеристики и функции на гореизброените техники и технологии 

оформят едно ново направление в арттерапевтичната работа, което обхваща всички 

онези модули, които работят за доброто на клиента. Чрез средствата на техниките, 

техните безбройни варианти, основата, която дават, и всички възможности на 

технологиите, които са пряко свързани с арттерапевтичната работа, в контекста на 

образованието и играта се появява ново направление - технология на куклотерапията. 

Тя, безспорно, съдържа в себе си всички компоненти, които една арт-терапевтична 

дейност трябва да има, но по своята същност, функции, насоченост и съдържание се 

отличава именно с това, че в нея присъства КУКЛАТА като средство за общуване, за 

преодоляване на кризисни състояние, за социализиране, саамооценка. Куклата се явява 

незаменимо средство за общуване между детето и терапевта и предполага съвсем ново 

развитие на взаимоотношенията и преодоляването на проблемите. Световната практика 

в тази сфера показва високи резултати при подобна терапевтична дейност и разработва 

все повече начини за обучаване на терапевти, учители, възпитатели. Създаването на 

технологията на терапията с кукли се базира на представянето на техниките и 

технологиите, които в контекста на научното изследване имат пряка връзка с нея. Силно 

вярвам,че развиването на такава технология би могло да е в помощ и на психолози, и на 
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педагози в пряката им работа с децата. Сборът от арттерапевтичните техники с техните 

функции насочва вниманието ни към терапията с кукла, защото тя ползва всички методи, 

концепции, за да се оформи като естествено попълнение в списъка на 

арттерапевтичните техники.  

Във втора  глава по-подробно ще разгледам някои от основните характеристики, 

функции и особености на арттерапиите и тяхната взаимовръзка. Обединяването им в 

отделни нови направления на арттерапевтичната работа е доказателство за тяхното 

взаимно допълване и за положителното им влияние върху физическото и 

емоционалното състояние на детето с проблем. Различните модификации на 

арттерапията зависят от конкретния случай, формата и степента на заболяването, етапа, 

възрастта и психическото състояние на детето. Всички арттерапии са по-скоро 

допълнение към лечението на децата, а не основна терапия. Тяхната подпомагаща 

функция обаче оказва огромно влияние върху състоянието им и доказва, че категорично 

има нужда от подобни дейности. За съжаление трябва да кажа, че в България не са 

много възможностите дете с определени потребности да посети някъде подобен 

арттерапевтичен център. И ако в София това е все пак по-възможно , то в по-малките 

градове, родителите са принудени да затворят детето у дома и да се справят с всички 

предизвикателства по свой, вероятно много тежък и натоварващ начин. Въпрос на 

цялостна политика е подобни центрове да бъдат изградени и поддържани, за да дадем 

на децата в нужда достойно съществуване и възможност да покажат какво умеят и кои 

са. В наши дни всички видове занимания с изкуство, които се провеждат с терапевтична 

или профилактична цел се наричат арттерапия, независимо , че специалистите смятат 

определението за твърде широко. 
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ВТОРА ГЛАВА 

В тази глава ще насоча фокуса към анализиране и сравняване на арттерапевтичните 

техники, които имат пряко отношение към конкретната работа. Ще се търсят връзките и 

взаимодействията между терапиите, възможностите, които те поставят за постигане на 

резултати, и ще бъдат описани  и анализирани характеристиките, формите и функциите 

на терапията с кукла.  

1. АРТТЕРАПИЯ 

„Ефективността на използването на изкуството в контекста на лечението се основава на 

това, че този метод позволява експериментиране с чувствата - да бъдат изследвани и 

изразяване на символично ниво. Символното изкуство произлиза от пещерните рисунки 

на първобитните хора. Древните са използвали символи за определяне своето място в 

света, космоса и търсене смисъла на човешкото съществуване. Изкуството отразява 

културата и социалните характеристики на това общество, в рамките на което то 

съществува. Това се потвърждава от бързо сменящите се стилове в днешно време, като 

отговор на промените в културните течения и ценности.“19 Арттерапията, наричана още 

терапия чрез изкуство, е сравнително нов метод в психотерапията. Тя се базира на 

изкуството и творчеството, оформяйки като голяма и основна своя цел въздействието 

върху психо-емоционалното състояние на пациента и хармонизация на личността чрез 

развиване на самопознание. 

Всички дейности и занимания в контекста на сеанса се наричат спонтанни, защото е 

важен процесът, който се случва на пациента, а не реалните му умения. Именно тази 

спонтанност дава възможност на пациента да работи с такива мисли и чувства, които 

изглеждат на пръв поглед непреодолими. Да ги изразява с помощта на зрителни образи, 

а не вербално. Предварителна подготовка не се изисква и не се коментира 
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 Рудестам, Кьелл, Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика, превод от 
руски и адаптация Красимир Иванов. 
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художествената стойност на произведенията, а само постигнатите резултати, според 

поставените цели. 

„Юнг използвал термина „активно въображение” за да обозначи този творчески процес, 

при който субектът обективно наблюдава развитието на своите фантазии, без да се 

опитва съзнателно да въздейства върху тях. Пример на спонтанно използване на 

фантазията при арттерапията може да бъде упражнението за рисуване на драсканици. 

Участникът без никаква идея за това, какво да нарисува, прави продължително време 

вълнообразна линия, без да отделя молива от листа. Целта на това упражнение е да 

даде на участника възможност за спонтанно изразяване на неговите емоции. По това как 

е изпълнено упражнението се появяват различни подсъзнателни компоненти от 

психиката на участника.  След това участникът за не голям период от време гледа 

рисунката и се опитва да разбере не могат ли да възникнат зрителни образи, които да 

помогнат да осъзнае каквито и да било ситуации, обекти или персонажи в неговото 

подсъзнание. Методите на арттерапията от типа на рисуване на драсканици са 

аналогични на използваните от Юнг упражнения за „активно въображение”, когато 

пациентът получава инструкция да продължи своите прекъснати мечти и фантазии.“20 

Всяка една от арттерапиите носи своята специфика и разполага с набор от техники, които 

я обособяват, но отварят и една вратичка към смесване на техниките и методите. 

Разбира се, че е възможно в един арттерапевтичен сеанс да бъдат използвани няколко 

техники, с цел постигане на резултат. Направата на куклата , оцветяването ѝ, 

моделирането ѝ може да бъде като част от терапия с рисуване, танцът на куклата, 

пластическото ѝ поведение като част от танцтерапията, музиката, на която да се 

разиграват сцени с куклата, е част от музикотерапията, историята, която ще се разиграе е 

част от приказкотерапията. Куклотерапията събира в себе си всички компоненти на 

останалите арттерапии, които имат отношение към конкретния случай, конкретното 

заболяване или проблем на детето. В настоящото научно изследване, под термина 

арттерапия ще се разбират всички терапии, които са свързани с изкуство, колкото и 

шикоспектърно да звучи това. Като за начало ще разгледам някои от основните 

характеристики и функции на рисункотерапията, която е в основата на 

диагностицирането на деца с определени поведенчески проблеми и е в помощ на 
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психолозите и педагозите за изготване на стратегия за справяне с възникнала 

тревожност, напрежение.  

2. РИСУНКОТЕРАПИЯ 

Според изследователите на терапията с рисуване тя води до силни естетически 

преживявания и е насочена към освобождаване на напрежението,  оказва положително 

влияние върху детето, като спомага за развиване на концентрацията и вниманието, 

познавателната дейност се обогатява, развиват се възможностите за адекватно 

възприемане на реалността, духовният свят се разширява и се формира отношение към 

изкуството като цяло. 

Чрез рисуването се изразяват несъзнателни желания и емоции, които ако се потискат, 

биха довели до опасно или странно поведение на личността. Фройд смята, че 

рисуването създава ефекта на катарзис, което прави този процес достоен да се нарече 

терапевтична техника. 

В тази терапия всичко се случва „тук и сега“, няма отлагане, няма връщане назад в 

миналото и съзнателно търсене на причини за появилия се проблем, в това отношение 

този метод на рисункотерапията се припокрива напълно с възгледите на хуманистичната 

психология за действие „тук и сега“, което поставя пациента, детето в позиция да може 

да реши проблема в реално време, без това да го натоварва. 

Елизабет Копитц и Керън Макоувър отбелязват няколко характеристики на терапията 

чрез рисуване, а именно: 

1. Рисунката отразява определени емоционални състояния и особено тези, които са 

значими за детето- затова и анализът на една детска рисунка би могъл да е 

изключително полезен от гледна точка откриване на проблем.  

2. Пресъздаването на значимото съдържание е различно от незначимото и то има 

конкретни форми. Тук се намесва тълкуването на символите в рисунката, цветовете и 

композирането на обектите. 
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3. Рисунките на емоционално неуравновесените деца се различават от рисунките на 

емоционално уравновесените деца. Категорично е така. Същото твърдение важи и за 

куклите, които правят деца в норма и децата с определени проблеми.  

4. Отразяването на потиснатите емоции дава възможност за тяхното разбиране и 

вземане на контрол върху тях. Разбира се, това не става от първия път и след първата 

рисунка. Това е процес, който изисква време, натрупване и разбиране на едно 

несъзнателно ниво , така че ефектът да бъде част от един процес, а не еднократна 

самоцел. 

Една от техниките, които ползва рисункотерапията, е рисуването с пръсти.( виж 

приложение 1). Многобройните изследвания доказват положителния ефект на тази 

техника, защото тя освобождава детето от натрупано напрежение, балансира емоциите, 

подобравя концентрацията, а според начина на рисуване може да се направи анализ за 

състоянието на детето. Елементите, на които се обръща внимание, са дали детето 

разполага своята картина на целия лист, дали излиза от очертанията или се 

съсредоточава в някакво малко пространство, дали спонтанно започва да използва 

боичките и да маже с тях или е по-скоро предпазливо, с какви цветове си служи, дали 

тялото му се включва в творческия процес, т.е. доколко е отдадено на задачата. 

Рисуване с пръсти се доближава до любимата игра на най-малките, а именно цапане с 

кал. Част от децата подхождат сдържано към подобна задача, но тези, които са по-

отворени към нови преживявания, с радост посягат към това предизвикателство. 

Следващата арттерапия, която попада във фокуса на научното изследване, е свързана с 

музиката, музицирането и е изключително интересна от гледна точка на създаването на 

музика от самото дете.  

3. МУЗИКОТЕРАПИЯ 

Процесът, който се ръководи от квалифициран музикотерапевт се нарича 

Музикотерапия.  

„ (...) определението на Бруша (1989) гласи, че музикалната терапия е процес, в който 

терапевтът помага на клиента да подобрява, поддържа или възстанови състоянието на 

хармония чрез използването на музикални опити посредством връзките, които е развил 
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по това време с музиката като динамична сила на промяната.“21 Това направление на 

арттерапията си служи с елементите на музиката и влияе пряко върху физическото, 

психическото и социалното състояние на клиента/ детето. Музикотерапията може да 

бъде съпътстваща и подпомагаща основното лечение. 

Като основни цели на музикотерапията се оформят няколко посоки, които припокриват 

напълно и част от целите на терапията с кукли, а именно: 

- социализация; 

- стимулиране на решимостта; 

- адекватно разрешаване на конфликт; 

- развиване на въображението; 

- релаксация.  

Като контраст на композираната музика музикалната импровизация представлява 

интензивно лично и разкриващо изображение, точно както изиграването на роля в 

психодрамата е персонализирано. Този общ елемент на лично изразяване на 

вътрешното състояние в музикалната терапия, както и в психодрамата, позволява една 

превъзходна интеграция, посредством която участниците могат наистина да изиграят 

вътрешната си музика22 Музиката  се използва като средство за комуникация чрез 

ритъма, мелодията и текста, които я превръщат в един особен език за общуване. 

Музиката помага на физически или умствено болните да се изразяват. Помага на 

интровертните пациенти да се ориентират към по- отворено поведение, да бъдат по- 

смели, да вярват повече в себе си, дава необходимото спокойствие на хора, претърпели 

тежки операции и получили тежки диагнози. Особено въздействаща е една част от 

музикотерапията, наречена ритъмтерапия. В нея се използват различни ударни 

инструменти,  различни комбинации и ситуации. Всичко има значение – изборът на 

инструмент, силата на звука, ритмичността на детето, спонтанността, с която то 

подхожда към задачата, дали си запушва ушите, дали изпитва повече удоволствие от 

силните звучи. Психолозите смятат, че ритъмът е заложен в човешката природа и трябва 

                                                           
21

 Морено, Дж. Да изиграеш музиката в теб. Музикална терапия и психодрама. София, Пандора Прим, 
2005. 
22

 Пак там 
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да се използва това негово преимущество, за да се постигнат предварително поставени 

цели. 

Най-използваните музикални инструменти в активната музикална  терапията са 

ударните без определена височина на тона, но и всеки друг инструмент би бил 

подходящ за постигане на терапевтично въздействие. В рамките на една терапевтична 

сесия се създава музика, но нейната цел не е да достигне музикално съвършенство, а 

клиентът да намери своя персонален начин да преодолее себе си, емоциите си, 

поведението си, проблемите си, да формира едно музикално преживяване. 

Терапевтичните подходи в музикотерапията се делят на два вида: 

-  Активен, в който пациентът е насочен към създаване и възпроизвеждане на 

активна музикална дейност - това би могло да се случи с помощта на 

гореспоменатите ударни инструменти, но биха могли да са и всички други, които 

терапевтът сметне, че са подходящи за състоянието и възможностите на детето. 

-  Рецептивен - пациентът слуша и възприема определени музикални 

произведения, които са предварително избрани от терапевта според търсения 

резултат - релаксация, активация на действеност, хармонизиране на емоциите. 

Характеристиките на музикотерапията дават  възможност тя да бъде част и от един 

сериозен терапевтичен сеанс с кукли, в който да бъдат включени и двете терапии. 

Детето би могло да направи кукла от музикален инструмент, която докато ходи или 

танцува да издава специфичен звук, в определен ритъм или ситуация, да пее или да 

сътвори някаква мелодия ( ако например куклата е от ксилофон) . Това би бил един микс 

от методите на двете арттерапии, което само доказва тезата, че компонентите на 

арттерапиите се допълват, а когато бъде включена и кукла, те оформят една 

изключително полезна, необходима арттерапевтична зона, която наричаме терапия с 

кукли. 

Свързана с музиката е и следващата арттерапия, която базира своите цели и върху 

движението, върху експресията на тялото, изразните му средства и постигането на 

определени резултати чрез танц-терапия или терапията на движението. 
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4. ТЕРАПИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО 

„Да танцуваш това, което чувстваш.“ 

Терапията на движението или т. нар. танце-двигателна терапия е метод, чрез който 

движението и елементите на танца се използват за ефективна промяна във физическото 

и емоционалното състояние на пациента.  Тази терапия спомага за разкриване 

възможностите на човека, не само във физически план, но и в посока на социализацията, 

общуването и изразяването на емоции. Носи със себе си голяма доза мотивация, 

отпускане и увереност. Залага се на принципа,че всеки човек има различни възможности 

за постигане на своята цел. Като форма на работа  се обособяват три фази, като всяка 

една от тях има своето значение по  отношение на цялостния процес: 

1. Адаптивна част - процес на загрявяне, запознаване; 

2. Креативна част - истинската физически натоварена част от сеанса, в която се работи с 

различни техники, елементи от танца, дихателни упражнения; 

3. Релаксация - финализиране на движенческата част, моменти за успокоение, увереност 

и равносметка. 

Cъвpeмeннaтa тaнцoвa тepaпия e мнoгo пoдxoдящa зa всички  xopa, които изпитват 

някакви затруднения да говорят за себе си и за проблемите си. Особено труден е 

процесът, що се отнася до деца, които имат някакъв проблем да говорят или да 

анализират себе си и поведението си. Затова свободното движение би могло да им 

достави онова чувство на облекчение, което изпитваме след един хубав и вълнуващ  

танц.   В този случай детето ще танцува с куклата,  която само ще си направи, само ще 

избере музиката и ще преживее вероятно най- вълнуващия момент в живота си- ще 

танцува, защото в куклата детето ще вижда себе си, ще се идентифицира с нея и ще 

танцува, ще твори и ще се освободи от напрежението и надвисналата съдба, че то не 

може да ходи, камо ли да танцува. Дори бих казала, че една подобна случка може да го 

мотивира да търси различни начини за изява на вътрешното си аз, които да му помогнат 

да придобие ясна представа за стойността си като личност и да намери своето място в 

обществото като негов пълноправен член. 
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Тaнце-двигателната тepaпия посочва няколко свои функции: 

- Oблeĸчaвaне на умората- особено важен компонент, за да може тялото да се 

освободи и от физическите натоварвания и от емоционалните. 

- Пoмaгa за решаването на  вътpeшните конфликти и взаимоотношенията с 

останалите хора. 

- Учи yчacтницитe дa релаксират. 

- Дaвa възмoжнocт зa фopмиpaнeто нa пoзитивнo миcлeнe и друг поглед върху 

събития в живота, за изpaзявaнeто нa aгpecиятa, бoлĸaтa и любoвтa чpeз дpyги 

чyвcтвa. 

В подредбата от арттрапии своето голямо и значимо място заема приказкотерапията. 

Сфера, в която са правени безброй анализи, сравнения, търсения и тълкувания.  Тя е 

необятна като обем, но с изключителна стойност при работата с деца и е един от етапите 

в куклотерапевтичния процес. 

5. ПРИКАЗКОТЕРАПИЯ 

Приказкотерапията е метод в психотерапията, който се използва във възпитанието, 

образованието и развитието. За разлика от всички останали литературни форми, 

приказките насочват детето към откриване на самоличността, подсказвайки му 

преживяванията, които са му нужни, за да развие характера си. Приказката има 

терапевтично въздействие, защото пациентът намира свое собствено разрешение, 

размишлявайки върху онова, което се отнася за него. В този смисъл успява да се 

доближи до вътрешните си конфликти по един различен начин. Поради факта, че в 

приказката се съдържат нереални моменти, тя се превръща в средство да се достигне до 

строго индивидуалните процеси на всеки, а не се фокусира върху полезната 

информация. 

Събитията в приказката биха могли да се случат на всеки. Те са внезапни, 

спонтанни,случайни. Огромно място при терапията с приказки заема символиката, която 

те носят. Тази символика има значение тогава, когато пациентът сам създава своя 

приказка по модела на вълшебната приказка ( виж приложение 2). Символните  знаци 

имат за цел да вдъхнат вяра на пациента,че може да преодолее непреодолими на пръв 

поглед препятствия. 
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Съчиняването на вълшебна приказка е един от начините детето да стане наясно със себе 

си и проблемите около него, без това да го натовари. Открояват се няколко вида 

приказки, които по своята цел се доближават, но използват различни средства за 

постигане на терапевтичен ефект. 

5.1. Функции  на вълшебната приказка в куклотерапията 

Някои от изследователите на вълшебната приказка откриват като нейни основни 

предимства символите, други смятат,че тя би могла да бъде метод в психоанализата, 

трети ,че тя може да бъде основа за диагностициране. Едно е безспорно - вълшебната 

приказка е метод за терапия. Доказана е нейната сила, нейното внушение, нейните 

функции в разрешаването на конфликти, осмисляне на Аз-а, търсене на решения и 

адекватна преценка на ситуацията. 

Безспорно приказката е елемент от детството, носещ своя смисъл за изграждането на 

представата за света. Освен занимателния си характер тя притежава дълбоко вкоренен 

смисъл, който редица изследователи изучават, описват, класифицират и разработват. Не 

бих могла да се спра на всеки един, но тези, които съм подбрала, като че ли най-много 

се доближават до идеята, че вълшебната приказка със своите функции, място, роля и 

терапевтичен ефект е средство за преодоляване на стресови ситуации, начин за 

повишаване на креативността, метод за трениране на вниманието. 

„Децата трудно анализират и коментират своите проблеми, но приказките, които те 

слушат в захлас, могат да коментират тях самите и то отвътре. Ако някоя приказка не е 

интересна за едно дете, това означава, че тя просто не се докосва до неговата вътрешна 

проблематика.“23 В приказките се разказват измислени истории, в които винаги 

побеждава доброто.Има различни видове приказки: 

- приказки за животни - в тях героите са животни, които се държат като хора и разговарят 

помежду си. 

- вълшебни приказки - в тях има фантастични герои и вълшебни предмети както и 

необикновени случки. 

                                                           
23

 Стойчева, Светлана.  Литературата за деца - промени в завещаното. София, Сонм, 2014. 
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- битови приказки - в тях героите са обикновени хора и се разказва за случки от 

всекидневието. 

Вълшебната приказка е тази приказка, която има щастлив край. В нея най-важното са 

чудесата и т.нар. приказност. Приказни, чудни, чудновати герои и събития има и в 

другите приказки, но вълшебната приказка винаги е била обект на изучаване до най- 

малката ѝ частица. В търсене на най- скрития и дълбок смисъл Владимир Проп започва 

своето изучаване на приказката, наричайки труда си „ Морфология на приказката“. Той 

теоретично разделя приказката на най-малките ѝ съставни части и така стига до 

заключението, че в приказката може да има безброй герои, но техните функции са 

ограничени. Така той описва 31 функции като, разбира се, не е задължително те да 

присъстват във всяка една приказка ( даже би било невъзможно ). Тези 31 функции са 

съществуващите, като някои могат да бъдат пропускани. 

След задълбочено изследване на източници става ясно, че във вълшебната приказка има 

точно определен брой персонажи, независимо от броя на действащите лица. Смятам за 

нужно да ги изброя, заедно с описанието им, защото те много точно определят мястотo 

на героя и обуслават неговите функции. 

1. Антагонист - основен персонаж, заради когото приказката съществува. Той може да 

преминава  от една в друга форма. Може да се мултиплицира, да променя лика и 

възрастта си. Понякога е отражение на „модела на близнаците“– добра и лоша сестра.  

Най-леката форма е осъждането му на смърт, а най-тежката да бъде изгонен от групата. 

Антагонистът има  изключително ярко присъствие и задължителни реплики.  

2. Протагонистите в приказката могат да бъдат два типа: Страдащ протагонист - женски 

герой, притежаващ нравствени качества и отговарящ на всички модели за естетическо 

съвършенство;  Търсещ протагонист – мъжки персонаж; неговата основна цел е 

възстановяването на тази празнина, заради която се е появила приказката. Когато детето 

се идентифицира с протагониста, който преминава през препятствията, то на 

несъзнателно ниво преодолява определени свои страхове и тревоги. 

3. Вълшебен помагач/ помощник.  В зависимост от това какъв е протагонистът, така ще 

се оформи и въшебният помагач. При женския персонаж това може да бъде всичко, но 
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рядко човек. При мъжкия - инструменти и оръжия, които са свързани с преодоляване на 

пространството, като това може да бъде и животно. 

4. Снабдител, дарител. Пазител на вълшебния предмет или свойство. Дава го на този, 

който преодолее изпитанието. Може да бъде т. нар.  дарител - учител. 

5.Изпращач е  този, който съобщава за липсата. Това е постоянен персонаж - с него 

започва и завършва вълшебната приказка. Може да бъде господарят, царят, царската 

дъщеря, но все същество с висок социален статус. 

6. Лъжегерой е този, който се представя  за протагониста. Той носи неговите аксесоари, 

при жените – бижутата, кърпичките. Най-често е разобличен заради нещо, което знае 

само протагонистът. 

7. Наградата винаги е предварително определена. Тя може да е царската дъщеря, 

царството. 

Владимир Проп представя неговия модел за съчиняване на вълшебна приказка в 31 

вълшебни карти. Ето реда на функциите: 

1) Отдалечаване; 

2) Забрана; 

3) Нарушение; 

4) Разузнаване; 

5) Донос; 

6) Клопка; 

7) Неволно съучастничество; 

8) Увреждане (или недостиг); 

9) Посредничество; 

10) Съгласие на героя; 
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11) Заминаване на героя; 

12) Героят бива изпитван от дарителя си; 

13) Реагирането на героя; 

14) Получаване на вълшебното средство; 

15) Пренасяне на героя до мястото на това, което дири; 

16) Борба между героя и противника; 

17) Белязването на героя; 

18) Победа над противника; 

19) Началните беди или недостиг биват отстранени; 

20) Завръщане на героя; 

21) Преследването му; 

22) Спасение; 

23) Героят пристига неузнаваем вкъщи; 

24) Лъжлив герой предявява необосновани претенции; 

25) На героя възлагат трудна задача; 

26) Решаване на задачата; 

27) Героят е разпознат; 

28) Изобличаване на фалшивия герой или на противника; 

29) Преобразяване на героя; 

30) Противникът бива наказан; 

31) Сватбата на героя; 

Джани Родари, от своя страна, съкращава функциите на Проп до 20 на брой: 
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1) Забрана или предписание; 

2) Нарушение; 

3) Увреждане или недостиг; 

4) Заминаване на героя; 

5) Задача; 

6) Среща с дарителя; 

7) Вълшебни дарове; 

8) Поява на неприятеля; 

9) Дяволска мощ на неприятеля; 

10) Взаимна борба; 

11) Победа; 

12) Завръщане; 

13) Пристигане вкъщи; 

14) Лъжливият герой; 

15) Трудни изпитания; 

16) Бедата е ликвидирана; 

17) Разпознаване на истинския герой; 

18) Лъжливият герой е разобличен; 

19) Наказание на неприятеля; 

20) Сватба. 

От двата модела, които предоставят Проп и Родари, се оформя един трети модел, който 

е в пряка зависимост с търсения от мен терапевтичен ефект на вълшебната приказка, в 

контекста на куклотерапията. Избраните точки са сериозно обмислени посоки, които 
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развиват теорията на вълшебната приказка в една по- непозната посока, а именно 

свойствата и функциите ѝ като психотерапевтичен подход. Тези 12 точки обособяват 

определени събития, емоции, аспекти на поведението, на социализацията, на 

личностното израстване на детето и са своеобразен път, през който то преминава, 

срещайки се с трудности, свързани с възприемането на света и себе си в него. Разбира 

се, елементите са взаимосвързани, всяко предишно е естествено допъление на 

следващото, но и в обратния ред съществуват зависимости, които са непроменяеми. 

В търсене на смисъла, символиката на действията и прякото им отношение и значение в 

живота на детето, анализирайки конкретни и общи ситуации, се оформи следният модел 

за диагностициране и работа. 

1. Напускане. Тази функция не случайно заема първо място. Тя е отправната точка, 

началото, от което започва да се оформя едно поведение. Тя съдържа в себе си и 

огромен мотивационен потенциал, който не винаги се развива в положителна посока. 

Свързва се с началото на тежък период от живота на детето, в който то може да изпитва 

вина за случка или събитие. Това може да е напускането на единия от родителите/ 

развод/ или смъртта на близък човек- тема, която вълнува децата, когато пряко ги 

засяга, деликатна по своето случване и особено опасна, ако не се обясни правилно и 

адекватно. 

2. Забрана. Забраната присъства в живота на всеки един от нас, но в живота на детето 

като че ли тази част от научаването на правилата е особено залегнала.Джани Родари 

определя забраната като: „инструмент за социализация“. Вероятно това е отражение на 

нашето възпитание и поглед върху света- да го изучаваме, но да не рискуваме. Или поне 

не прекалено. Изследователите коментират „забраняването“ като функция свързана с 

желанието да бъдеш от едно цяло, а Джани Родари го вижда като „ сблъсък на 

авторитети“. Във вълшебната приказка много често на героя е забранено да заспива, а 

сънят е онова време, в което може да се забравя, да се пътува, да се рискува.Той е и 

бягство от реалността, към която принадлежат и героят, и неговият проблем. Като 

реална ситуация това може да бъде забраната на детето да вижда единия си родител, 

забрана да играе, да вдига шум, да търси себе си рискувайки. 
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3. Нарушение. Нарушението е естественият ход, който следва забраната, повлиян 

,разбира се, от нейните безкомпромисни условия. Затваряне в себе си и недопускане на 

никаква външна намеса, проява на крайности в поведението, изменение на характера 

до неузнаваемост - това са нарушенията, които много често водят до последната си 

фаза: бягство от къщи. Всички тези нарушения са пряко свързани с: 

4. Липсата. Тя би могла да бъде техен мотив или последствие, момент на равносметка за 

този период. Обособява се като липса на смисъл, на любов, на внимание, на вяра. 

5. Начало на противодействието. Тази функция е действена по своето съдържание, дава 

знак за случване на вътрешна борба, на стремеж към промяна, на доказване, че  

“аз съм, аз мога“. 

6. Вълшебно средство. Разглеждайки тази функция, разбира се, всички изследователи 

на приказката са единодушни, че без вълшебното средство е невъзможно 

съществуването на вълшебна приказка. И защото съдържа в себе си думичката 

вълшебно, и защото магическата основа, на която стъпва тази функция носи своите 

причинно-следствени връзки. Не случайно тази функция е точно след началото на 

противодействието и преди борбата. Тя се явява едно междинно, но много важно 

пространство, което може да бъде от една страна имагинерно, а от друга - реален 

предмет. Той, разбира се, винаги носи на своя герой някакви качества, сили или умения 

за справяне с тази ситуация. Няма да сгрешим обаче ако към вълшебното средство, 

което дава сили, смелост, увереност, като съвременна препратка отбележим 

наркотиците.  Безспорно обявени за пандемия, за сериозна заплаха за здравето и 

живота на човечеството, наркотиците предлагат на подрастващите онези усещания, 

които те не могат да си „набавят“ в реалния живот или не им достига смелост, 

увереност, а чрез употребата на наркотици придобиват всичко това, чрез това „ 

вълшебно средство“ те се превръщат в героите, които искат да бъдат. 

Друга посока на тази функция са технологиите и в частност социалните мрежи, които 

дават реална възможност за съществуването на нереален свят, на нереална, измислена 

личност. Това , съвсем естествено, ни довежда до въпроса за „моето място в 

обществото“. Всички видове игри - в реално време, с уж реални противници, убедително 

изместват реалния живот с измислен такъв, прехвърлят детското съзнание в 
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обстоятелства, ситуации и събития, върху които те имат контрол, но само докато са част 

от играта. Елиминирането на  персонажа в една игра води до сериозни психически 

проблеми и липса на самостоятелност, поради пълното идентифициране на детето с 

героя. 

7. Борба. Това е изключително и само вътрешен процес. Независимо че във вълшебната 

приказка борбата на героя е с реален за него противник, този противник има своето име 

в истинския живот. Той може да се казва Вина, Омраза, Гняв, Неразбиране и т.н. - все 

емоции, които се трансформират в различни същества и героят търси слабото им място. 

8. Победа. Естествено победата почти винаги се свърза с разгрома на злото. По 

подразбиране борбата е между доброто и злото, във всичките им нюанси и прояви, 

които реалността ни дава. Тази скрита, тайна и много лична борба продължава цял 

живот, но в детска възраст е от особено значение разграничаването, осмислянето на 

тези две категории. Победата като функция е откриването на смисъла, назоваването на 

проблема т.е. постигането на вътрешна хармония. 

9. Завръщане. След постигнатата хармония то води до единство със себе си. 

Преминатият процес не е бил самоцелна борба с измислени герои, а начин да се 

достигне до положение на гордо изправена глава, осъзнаване на възможностите. Това е 

моментът, в който детето си признава лъжата - промяната е осъзната и то е готово да си 

понесе последствията. 

10. Спасяване. За всеки от нас е особено важно да бъдем приети в обществото, в 

групата, в цялото. Мнозина залагат на многослойно поведение, използват различни 

начини да стигнат до определена прослойка, да се задържат в една група. Спасяването , 

според мен, е осъзнаването на ситуацията такава, каквато е и приемането обратно в 

обществото, семейството, групата. Висша форма на съществуването е общуването, ето 

защо човек може да бъде спасен, ако бъде отново приет там, където е бил преди. 

11. Решение. Отново се връщаме на най-важния въпрос, а именно за доброто и злото. 

Правилната самооценка дава възможност на детето да осъзнае, че и доброто, и злото ги 

има, че са поравно, че от него зависи коя посока ще поеме, но и от двете ще има винаги 

в неговия живот. Ако детето успее да намери своето място, да се почувства комфортно, 
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да приеме ралността такава каквато е, ще успее да намери хармонията и да се радва на 

живота. 

12. Наказание.  Наказанието на врага е функция, която може да бъде разглеждана в 

няколко посоки, но като че ли като главна се оформя всяко бъдещо противодействие на 

възможен конфликт. Преодоляването на вината е преодоляване на голям вътрешен 

конфликт. Детето не е виновно, че единият родител си е отишъл. 

Приказката като литературна форма помага на детето да открие самоличността си и 

призванието си  и му подсказва тези преживявания, които са  нужни за развитието на 

характера му. Те се явяват един вид обещание, че ако детето предприеме смели 

постъпки и се впусне в приключение, за да се защити, това ще завърши с добър край. Но 

има и едно предупреждение към най- тихите, несмелите и страхливите, че трябва да 

рискуват в търсене на себе си, за да не се изгубят. „ Приказките са богати не на поуки, а 

на живот - и то на смислен живот. За това обект на обсъждане би трябвало да бъде не 

как да се разбират умно, а как да се съпреживяват, да се превърнат от приказен в 

житейски опит.“24. Терапевтичното въздействие на приказката се изразява в това, че 

детето намира разрешение само, размишлявайки върху тези неща, които приказката 

загатва за вътрешните му конфликти в определен етап от живота му. Неразрешимите и 

неразбираеми проблеми са свързани с вътрешната несигурност. Понякога сюжетът няма 

нищо общо на пръв поглед с външния живот на детето, но това е само привидно. 

„Именно нереалната природа на приказката е същественото средство, защото тя 

недвусмислено показва, че целта на приказката не е полезната информация, а 

свойствените за всеки индивид вътрешни процеси.“25 Бруно Бетелхайм разглежда в 

книгата няколко основни приказки, които отговарят на различните етапи на развитието 

на детето. Символиката, която е заложена в тях, е основният фактор, който може да даде 

поле за диагностика, в зависимост от интереса, проблемите и търсенията на детето.  

Приказката не се опитва да опише света такъв какъвто е или да съветва по какъв начин 

да се живее. Тя дава избор, посока и тласък на детето да осмисли това, което се случва с 

него. Основен елемент на вълшебната приказка е нейната образност. Чрез образите, 

които действат пряко върху несъзнателните процеси, детето получава своето обяснение, 
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мотивира се и търси изход от конфликтна ситуация, успява да намери успокоение,че 

проблемите му могат да бъдат разрешени, но само ако положи усилие за 

освобождаването си. Чрез героите и събитията се обясняват всички вътрешни процеси. 

Историята, която се разказва помага на детето да тръгне по трудния и неравен път, но 

само ако знае,че изходът за него ще бъде щастлив.  

Стигаме и до събирателната, според мен, арттерапия, в която място намират всички 

гореописани терапии. Именно в това допълване на методи и концепции за работа се 

съдържа и неповторимостта на терапията с кукли, която има своето място в списъка на 

арттерапиите и е основен компонент в настоящото научно изследване. 

6. КУКЛОТЕРАПИЯ 

Куклотерапията е метод в психотерапията, който стимулира положителните чувства, 

развива паметта и вниманието, понижава стреса и емоционалното напрежение,развива 

комуникативността, уменията за работа в група, позволява да се осмислят и решат 

проблеми или страхове. Осъществяването на терапия чрез кукли произлиза от идеята за 

използване на театралната кукла и играта с нея като посредник между пациента и 

терапевта по време на терапевтичния сеанс.  Основният принцип, който е залегнал в 

провеждането на тази терапия, е: самоизразяване чрез творчество. 

Психолозите смятат, че самият порив за моделиране, играене, говорене от името на 

куклата  провокира активизиране на силите и психиката и подпомага емоционалното 

възстановяване. В тази терапия не е толкова важен крайният резултат, а целият особено 

емоционално наситен процес. 

При деца със специални образователни потребности играта с кукла развива основните 

психични показатели- наблюдателност, концентрация, умение за водене на диалог, 

внимание. 

Терапията с кукла може да се провежда в две форми: групова и индивидуална. При 

избора на форма е много важно да се вземат предвид специфичните особености на 

детето. Груповата куклотерапия е свързана освен с изработването на куклите и със 

съчиняването на вълшебна приказка, в която да вземат участие всички деца и всички 
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кукли, които са изработени. Груповата терапия с кукла може условно да бъде разделена 

на 3 вида: 

1. Спектакли, които са замислени и изиграни от участниците в терапията. 

2. Спектакли, изиграни от професионални кукловоди (с цел контакт с децата след 

представлението). Тази част може да включва и изиграване на момент от спектакъла от 

децата.  

3. Дидактични спектакли - т. нар. Образователен театър. Подразделение на кукления 

театър, в което акцентът пада върху обучението, научаването, запомнянето и 

прилагането на знания и умения.  

Индивидуалната терапия се осъществява под формата на мини спектакъл, който 

пациентът сам създава за себе си. Процесът не е едностранен, а умело напътстван от 

терапевта в зависимост от поставените цели и търсените резултати. Детето може да 

използва куклата като морална подкрепа за взимане на решения, да я изработи и 

играейки с нея да изрази проблемите си или да участва като зрител, реагирайки на 

куклата, която терапевтът разиграва. 

Сеансите се провеждат под формата на т. нар. „куклено ателие”, което обаче има своите 

правила, които се отнасят главно до терапевта. Да се създаде чувство на взаимно 

доверие. Да няма натиск от страна на терапевта т.е. ако някое дете не иска в момента да 

се включи, то трябва да бъде оставено само да избере кога и как да го направи. Да се 

работи съвместно, но да се моделира самостоятелно. 

6.1. Особености на съвременната куклотерапия   

Това, което отличава куклотерапията от останалите арттерапии е наличието на КУКЛА, на 

обект, през който преминават всички емоции, всички преживявания, всички промени и 

дават положителното си въздействие върху детето по един особен начин, който не носи 

дидактика, а индиректно обяснява на детето възможните позиции, посоки за действие и 

дава решения. Вниманието се центрира върху направата на кукла, която може да е 

средство за общуване с детето, да е посредник в общуването, да е основа за 

диагностициране, да е белег за основни емоционални травми, да е регулатор на 

поведението и най- вече носител на  сигурност, спокойствие. Осъществяването на 
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терапия чрез кукли произлиза от идеята за използване на театралната кукла  и играта с 

нея като посредник между пациента и терапевта по време на терапевтичния сеанс.  

Основният принцип, който е залегнал в провеждането на тази терапия, е 

самоизразяване чрез творчество. 

Днес куклотерапията се развива в три основни направления, които я допълват, 

обогатяват и развиват във всичките ѝ посоки. 

- Психотерапия - част от детските психолози, които работят с деца с поведенчески 

проблеми, използват куклата в пряката си работа като средство за общуване с детето, но 

и като диагностичен метод, що се отнася до търсене на решения, които са в областта на 

психологията. 

- Образование - педагогиката, търсейки алтернативни и интерактивни методи за 

преподаване на учебния материал както на деца в норма, така и на деца със специални 

образователни потребности, ползва куклата като средство за преподаване на дадена 

материя ( виж трета глава, преподаване на урок по английски за деца в норма; виж 

приложение 9). 

- Социална дейност - адаптирането към определена среда, била тя училищна или начало 

в детската гардина, социализирането на децата с проблеми, толерантността, която е така 

важна в този процес, намирането на подходящо място, където да се забавляват, да учат, 

да се развиват - тук куклата е и средство и посредник. 

6.2.Функции на куклотерапията 

 Съществуването на куклотерапията, приложението ѝ в различните сфери е 

изключително важно, що се отнася до намирането на правилното място и използването 

на правилните средства. Затова куклотерапията е важна част от всяка  терапевтичната 

дейност и носи своите резултати в зависимост от направлението, в което е насочена. 

- Комуникативна функция.  Става ясно, че тук се работи за формиране на 

комуникативните умения на детето с проблем в определена ситуация. Комуникацията, 

като основен компонент за общуването ни, е от изключителна важност, защото, ако дете 

в норма може да си позволи да избяга, чисто физически от дадена ситуация, то такава 

възможност няма детето с проблем (двигателен). Затова развиването на 
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комуникационните способности подпомага общуването и справянето в кризисни 

ситуации. При деца с емоционални проблеми комуникирането е от първостепенно 

значение. Чрез куклата те биха могли несъзнателно да вербализират своите мисли и 

чувства и да се освободят от натрупаното напрежение, биха могли на съвсем съзнателно 

ниво  да признаят грешките си и да коригират поведението си. Децата с физически 

увреждания често са изолирани, поради факта,че много малко училища са снабдени с 

платформи за инвалидни колички, придвижването по улиците е почти невъзможно. Тези 

деца имат нужда се изразяват, да общуват, да повишат социалните си контакти, да 

намалят тревожността,че никой не се интересува от тях. Децата с определени 

медицински проблеми, които са принудени да пребивават в болница, някои от тях 

затворени в стаите си, имат само един начин да спасят емоционалността си- като 

общуват. Направата на една кукла, играта с нея ще им донесе вътрешен мир и някой, с 

когото да преминават през изпитания.  

- Релаксационна функция. Намалява емоционалното напрежение, което би могло да е 

причина за силово или грубо поведение. Емоционалният баланс при децата с особени 

потребности е изключително важен компонент, на който трябва да се обърне особено 

внимание. Изработването на куклата носи на детето онази степен на освобождаване от 

напрежението, от която то има най- голяма нужда в началото на терапевтичната работа, 

за да може на по-късен етап да твори вече в по- спокойно състояние. Постига се 

„ефектът на сигурност“, който е  най-важният компонент в кукленотерапевтичната 

работа. При деца, проявяващи афресивно поведение, правенето на куклата действа 

релаксиращо, разтоварва детето, защото то се съсредоточава и фиксира вниманието си 

върху това, което прави. Релаксационната функция е важна за всички деца, които 

посещават терапия с кукла. Драстично и рязко спада емоционалното напрежение и 

детето започва да се усеща по-сигурно, по-самостоятелно. 

- Възпитателна функция. Проявява се като корекция на постъпките и поведението на 

детето. Не се прибягва до дидактичност в прилагането на тази функция, защото никой 

няма нужда от пряко поучаване с назидателен тон. Ролите биха могли да бъдат 

разменени и детето да се окаже в позиция на поучаващ, тогава се анализира неговото 

поведение спрямо куклата, като основа на това колко и какво е разбрало за дадена 

ситуация. Тази функция би могла да се приложи както на деца със специални 
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потребности, така и на деца в норма. Например: дете в норма, което е било на 

зъболекар, по една или друга причина е стресирано от това посещение, отказва да си 

мие зъбите. Ясно е, че хигиената на малките е от първостепенно значение, що се отнася 

до трениране на навици. Детето категорично отказва да си мие зъбите, явно свързвайки 

всяка една дейност в устата и зъбите с посещението при зъболекаря. Една най- 

обикновена ръка, която се представя за костенурка,започва да си говори с детето, да го 

разпитва как се казва, какво обича, как се казват мама и тати, дали яде шоколад и дали 

днес си изми зъбите? Детето без всякакво колебание става, отива и си измива зъбите. 

Без поучаване, без размахване на пръст, без условия.  

- Развиваща функция.  Развиване на  психическите процеси - мислене, памет, 

възприятие, внимание. Всеки един етап от работата с кукла е  предпоставка за развиване 

на определени процеси, затвърждаване на постигнатото и стъпка напред в овладяването 

на нови умения. Особено важно е развиването на вниманието, защото то е в основата за 

протичане на един наистина ползвотворен учебен час или сеанс с кукла.  В трета глава е 

представена работата с кукла с дете с Хиперактивност и дефицит на вниманието. 

Терапията доведе до сериозни резултати, свързани с повишаване нивото на 

концентрацията, намаляване на агресивните моменти, повишаване стойностите на 

вниманието, поемането на отговорности, овладяването на учебния материал. В случай, 

че детето показва усет към моделирането, рисуването, сглобяването, това е начин да се 

провокира творческата му природа и то да развие качества, които да повишат 

самооценката му. 

- Обучаваща функция. Обогатяване на знанията за заобикалящия свят. Особено полезна 

функция ще се отнася до преподаването на определен материал от учебния план. 

Нерядко на децата им е особено трудно да възприемат учебния материал в онази 

степен, в която ще им бъде нужно, за да се подготват за следващия ден. Нещата стават 

по- трудни, когато детето има проблем, защото освен всички останали тревоги, които то 

има, преподаването на „суха теория“ е недостъпно за неговото възприятие. Затова чрез 

куклата, в един учебен час, могат да бъдат преподавани сериозните теми, по различен, 

достъпен и забавен начин, така че дори да предизвикат повече интерес в учениците.  В 

трета глава разглеждам подобен случай, в който куклата води цяла една година уроците 

по английски на деца от първа и втора група (води уроците по английски на английски). 
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В резултат рязко се качва броя на научените букви от азбуката от децата, умението им да 

ги свързват в срички и думички и да помагат на  своята помощник- учителка - кукла. 

6.3.Етапи на протичане на куклотерапевтичния процес 

Целият творчески процес в куклотерапевтичната работа има свой установен ред и той е 

свързан с овладяването на умения, в поставяне на подходящи за детето условия, 

създаването на добронамерена и спокойна атмосфера за работа. Възможно е в хода на 

работа да се преустанови дейността, но това става само ако детето пожелае.  

1. Подготвителен - създаване на естествена игрова среда, близка до детето. 

Момент за израждане на доверие между детето и терапевта. Изисква се спокойна и 

ведра атмосфера, така че детето само да пожелае да направи кукла. Показват му се 

материалите, ако то пожелае може да ги пипне, да ги изучи, да намери техните 

специфични възможности, за да е по-добре подготвено, когато дойде време да направи 

куклата. Ролята на терапевта тук е по-скоро напътстваща. Той не се меси в избора на 

материали или в начина, по който детето ги изучава. 

2. Изработване на куклата. В този етап е най-важно да се отключи творческото 

въображение на детето и то да влее себе си в изработката на куклата. Залага се на 

експериментирането като модел на работа, докато се получи формата, която детето 

иска. Тук се явява първият момент на идентификация с куклата - детето пренася 

несъзнателно образа на своето тяло, на своите мисли, чувства, тревоги. Именно в този 

етап детето започва да се чувства наистина спокойно, премахва се натрупаното, по един 

или друг повод, напрежение и оформянето на персонажа му носи усещане, че държи 

нещата в свои ръце. Оформената кукла би могла да послужи като средство за 

диагностициране или акцентиране на определен проблем, който тревожи детето и това 

се отразява на емоциите му. ( виж трета глава, случая с детето с ДЦП) 

3. Оживяване на куклата. В никакъв случай не се придържаме към всички онези 

изисквания за оживяване на куклата, които имаме към студентите от специалност 

„Актьорство за куклен театър“, когато се запознаваме с тази материя. Детето оживява 

куклата както може и както смята, че трябва. Терапевтът може да задава въпроси, които 

само да дооформят героя, например как се казва, какъв  характер има, как се чувства в 
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момента, къде е била, къде отива, за какво мечтае, иска ли някаква помощ. Много е 

важно в този етап атмосферата да се запази спокойна, ведра и творческа, за да може 

детето да е все по-свободно, разигравайки куклата. 

4. Измислянето на сценарии може да бъде съвсем спонтанно и фактите и събитията в 

историята да се променят постоянно в зависимост от гореспоменатите проблеми. Тогава 

терапевтът е длъжен да остави детето само да намери пътя за спасение на своя герой 

или умело да го насочи към решение, така че детето да не разбере, че получава помощ. 

Сценарият може да бъде изготвен и на принципа на вълшебната приказка, където всеки 

герой е носител на определени качества, има своя тежест и краят винаги е щастлив.  

5. Изиграването на спектакъла е последният етап, в който детето играе от името на 

героя или героите, които е създало и изживявайки ситуации от действителността чрез 

героя намира своя собствен начин за преодоляване на проблема. Това е етап, който се 

случва, ако сме избрали групова форма на работа с кукла. Тогава всички заедно играят 

историята, която са съчинили и стават част от един голям екип, който твори и измисля и 

играе. Когато налице е индивидуалната форма на куклотерапия, тогава детето и 

терапевтът , или детето само, могат да си разиграят историята, като я променят или 

допълват, в зависимост от потребностите на детето. 

Точно времетраене на целия процес не е възможно да бъде поставено. Все пак трябва 

да се съобразим със заболяването на детето и според неговите възможности и 

потребности да се действа така, че то да се чувства максимално комфортно. Съществуват 

и ситуации, в които не могат да се ползват  и всички видове материали, например, ако 

сенасът се провежда в болнична стая и има специални изисквания за хигиената. 

Целият куклотерапевтичен процес е само и единствено с положителна насоченост. 

Търси се постигане на положителен ефект чрез работата с куклата и постигане на т. нар. 

ефект на сигурност, който е първата стъпка в овладяването на емоциите и постигането на 

резултатите.  

7. ОБРАЗОВАТЕЛЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР 

Приобщаването на обществото ни към ценностите на уважение на човешките права и 

демократично развитие и управление естествено включва  и развитието на нови 
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концепции за подкрепа и образование на младите хора в България. Обособяването на 

куклотерапията като изключително полезен арттерапевтичен метод, породи 

необходимостта да се намери подходяща форма за обучение в сферата на 

куклотерапията. Това биха могли да бъдат актьори, психолози,логопеди, педагози- хора 

с мисия и усет към децата със специални потребности. Така в НАТФИЗ се откри 

магистърска специалност с името: Образователен и терапевтичен куклен театър. 

Специалност, в която всеки, който се интересува от темата, има познанията на 

предишната си образователна степен и проявява интерес към усъвършенстване, може 

да кандидатства. 

Специалността „Образователен и терапевтичен куклен театър” застава зад модела на т. 

нар. „ образование за всички”- по-популярно у нас с наименованието интегрирано 

образованние. Основният принцип , в който твърдо вярвам, е, че училищата трябва да 

приемат всички деца, независимо от тяхното физическо, интелектуално, социално, 

емоционално, лингвистично или друго състояние. Това са както деца с увреждания, така 

и надарени деца, деца от езикови, етнически или културни малцинства, бездомни и 

деца от други социални групи. Би било чудесно, ако образователната система има 

стратегия и за обучение на учителите, що се отнася до работа с деца със специални 

образователни потребности. Смисълът на приобщаването на тези деца в 

общообразователното училище е да бъдат по- лесно социализирани, но и да получат 

знания и умения, така като ги постигат техните връстници. Изолирането на тези деца не е  

решение, но и учителите на моменти са безсилни и не могат да справят с дадена 

ситуация.  

Образователният и терапевтичен театър е специалност, която фокусира средствата на 

психологията и актьорското майсторство и в обединяването им се стреми да превърне 

натрупаните знания, изводи и решения в един завършен терапевтичен куклено-

театрален акт. Тази програма има за цел да превърне теоретичните познания в 

практически, съобразени с научните параметри на психологията. Задължително условие 

е да се работи в екип с психолози, които дават отговори на въпроса КАКВО, а същината 

на актьорската работа е да отговори на въпроса КАК. 
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 Разработването на схемата за работа залага на човешките качества като състрадание, 

съпричастност, съжаление, съизмерване, уважение, взаимопомощ, услужливост и др. и 

стремежите са насочени към създаването на образ, герой, кукла, с който детето да се 

отъждестви или конкурира. Куклата би могла да е средство за преодоляване на 

емоционални нестабилности. Всичко е с цел постигане на по- добри резултати в 

съответната област, в която се работи. Чрез умелото използване на всички средства 

вината може да се „ стопи” във ръцете, съдбата може да бъде „ управлявана” , могат да 

бъдат постигнати забележителни резултати  във физически, емоционален, 

интелектуален, социален и  психологичски план, в зависимост от заболяването и 

поставените цели и задачи. 

 Образователният театър е изкуството, което запознава детето с другите видове 

изкуства. Той се дели на: 

- Компенсиращ -  има предметно - визуален характер и е своеобразна провокация към 

някое от другите изкуства. Целта е максимална ангажираност към темата, без 

дидактичност. 

- Развиващ - целта на този елемент от образователния театър е натрупването на 

социално - обществена култура  и осмисляне на някои от основните елементи, 

изграждащи човека : моралните норми, уважението и самоуважението, културата на 

взаимоотношенията. Натрупване на понятия и навици за откриване на верния път за 

общуване в макрообществото.  

- Обучаващ - има за цел формиране у децата на нови навици. Неговата насоченост е по- 

скоро към деца със забавени реакции и трудно възприемащи средата, условията и 

материала.  

 Терапевтичният куклен театър е  насочен към деца с проблеми. Те биха могли да бъдат 

както деца в норма - малцинства, бездомни, малтретирани и т. н. , така и деца със леки, 

средни или тежки нарушения във физически или психически аспект. В зависимост от 

вида и степента на заболяването терапевтичният план трябва да бъде изготвен сериозно 

и с консултация с логопед или психолог.  Куклено - театралната терапевтична работа има 

своя структура  и форма.  По своята структура тя се дели на три етапа: 
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1. Подготвителен - носи опознавателен характер. В него се извършва запознаване с 

характеристиките на емоционалната сфера на детето и се изясняват причините, които са 

довели до блокиране на функциите на един или повече моторни центрове.  Активизира 

се въображението, мислите и чувствата на лицата, участващи в кукленотеатралната 

работа т.е. формира се психологическа нагласа и готовност за съвместна работа.   Това е 

период на спонтанна, игрова, драматургично неподредена проучвателна мисия, в  която 

актьорът конкретизира посоката на бъдещата работа.  

2. Същинска работа - има творческо - терапевтична преднамереност. Изисква се активно 

участие на детето - опосредствано или непосредствено  то да бъде умело водено чрез и 

през обстоятелствата, които актьорът предлага в хода на действието, които са 

предварително набелязани. Посоката трябва да бъде желязно като структура, но без 

догма, а да се предостави право на избор.  

3. Разграничаване от ролите - това е етапът, в който се осъществява връщане към 

житейската, реална идентичност. Процес на ненатрапчив и дидактичен анализ на 

откритието, че полученият опит може да се запечата и да се проектира в реалния живот. 
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 ЦЕЛ / ТЕРАПЕВТИЧЕН ЕФЕКТ СРЕДСТВА 

   

КУКЛОТЕРАПИЯ Ефект на сигурност, успокояващ 

ефект, развиване на умения, 

коригиране на поведението, 

овладяване и осмисляне на 

емоции, социализация, умения 

за разпознаване и изразяване 

на емоции, вербализиране на 

емоционалните преживявания, 

отреагиране на емоционално 

напрежение 

Куклата - изработване, 

оживяване, характер, 

ситуация 

 

ТАНЦОВА ТЕРАПИЯ Умения за работа в група, 

повишаване на 

самочувствието, самопознание, 

социализация, успокояващ 

ефект 

Дихателни упражнения, 

танци, подвижни игри, 

движения в 

пространството с реквизит  

РИСУНКОТЕРАПИЯ Успокояващ ефект, 

самопознание, невербална 

експресия на емоциите  

Рисуване с 

пръсти,апликиране  

ПРИКАЗКОТЕРАПИЯ Развиване на въображението, 

трениране на вниманието и 

концентрацията 

Съчиняване на приказка 

МУЗИКОТЕРАПИЯ Релаксация, преодоляване на 

негативните емоции, 

социализация, отношение към 

другия 

Музикални инструменти  

(главно ударни) 
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От всички описани арттерапии като принцип на работа и очаквани резултати, може да 

оформи следното заключение: Куклотерапията може да бъде събирателен метод на 

работа с деца с проблеми, съчетавайки в себе си техниките на гореспоменатите терапии, 

може да бъде ефективна арттерапия, която да провокира детето към активно 

творчество, към себепознание, към определяне мястото му в света. Приложената 

сравнителна таблица е разделена на цели и задачи,които могат да бъдат наречени и 

очаквани терапевтични резултати  и средствата за постигането на тези цели. След това 

систематизиране на най-известните арттерапии, след проучване на характеристиките им 

се обособява следният извод: целите и задачите в голяма степен се припокриват, 

очакваният терапевтичен ефект при всичките е с положителен знак и практиката 

доказва, че това е възможно . Различни са средствата, с които всяка терапия  си служи, в 

зависимост от групата, която участва или детето като индивидуален участник, в 

зависимост от степента на заболяването, степента на социализацията и не на последно 

място в зависимост от желанието на пациента за участие. 

Обобщение 

В тази глава изследователкият интерес беше фокусиран върху всички онези арттерапии, 

които имат пряка връзка с поставените цели и задачи. Характеристиките, функциите, 

формите и приложението  на терапиите оформиха и развиха тезата,че куклотерапията е 

събирателен арттерапевтичен метод, който дава възможност на детето с проблем  да 

преодолее натрупаното напрежение, да се освободи от страховете си, да постигне 

високи лични и учебни постижения, да оформи правилна самооценка. 

 Взаимодействието между представените арттерапии, допълването им, дава нова 

посока, що се отнася до развитието и прилагането на арттерапевтичните методи и по- 

конкретно терапията с кукли при деца с  образователни, умствени, емоционални, 

рехабилитационни и медицински  проблеми. Структурата на куклотерапията предполага 

вариативност, гъвкавост и адаптивност към всеки един случай. Анализът и сравняването 

на арттерапиите установи, че всички терапии, които са свързани с изкуството, биха могли  

да бъдат  подпомагаща терапия на вече назначена медицинска такава; тогава скалата на 

постигнатите резултати ще отчете нови нива, дори и промяна в медицинските 
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показатели. Спокойствието, сигурността, които трерапията с кукли носи на детето, биха 

му дали възможност да се радва на живота и постигането на резултати.  

В трета глава фокусът ще бъде върху практическата работа, случаите, в които деца с 

определени специални потребности са били част от арттерапевтични проекти и по- 

конкретно терапия с кукли. Ще бъде дадена информация за всеки случай, за 

заболяването и неговата степен, възрастта на децата, средата, в която са живели или 

живеят в момента, нивото на осведоменост, образователните, личните, емоционалните 

постижения преди и след терапията с кукли. Ще се докаже положителният ефект на 

работата с кукла при деца с проблеми и „ефектът на сигурност“, който тя дава. 
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ТРЕТА ГЛАВА 

 

Световната практика показва,че постигането на определени резултати в областта на 

арттерапията изисква постоянство, търпение, стратегия, сила на духа, желание. Разбира 

се, не трябва да се забравя,че в голяма степен тази терапия е подпомагаща, 

напътстваща, утвърждаваща социални или емоционални позиции. В разнообразната ми 

работа в областта на арт терапията и по- конкректно в куклотерапията, съм се 

придържала към няколко принципа, които  определят процесите на протичане на 

работата, поставените цели и задачи и постигнатите резултати. Тези принципи са на 

основата на изграждането на доверие, на спокойна атмосфера за работа, на цялостно и 

сериозно проучване на литературни източници според проблема, с който ще се 

занимавам, доброта, съпричастност, любов. Всичко това, смея да твърдя, оформи една 

моя методика на работа, която ми даде възможност да се срещна с деца с различни 

проблеми и да работя за постигането на дадени цели с лекота, но със сериозно 

отношение. Разнообразните случаи, с които имах възможност да се срещна, поставиха и 

множество въпроси относно реализацията на подобни мероприятия, но и идеи как и 

къде, с помощта на кого биха могли да бъдат реализирани.  Смятам,че подобни 

арттерапевтични проекти носят своето положително влияние само ако не са еднократен 

акт, а процес, който има своята продължителност  до постигане на желания ефект. 

Децата с особени, специални потребности имат място в нашето общество и именно 

заради особеностите на техните желания е наложително да се намерят онези начини на 

изразяване на тяхната вътрешна природа, които да ги накарат да вярват повече в себе си 

и да намерят своето място в обществото. 

Практическа работа 1 

В съвместен проект със Съюза на глухите в България започнахме работа с няколко деца, 

някои частично чуващи благодарение на импланти, а някои без импланти, с които се 

разбирахме благодарение на жестомимичен превод. Групата беше смесена като възраст 
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- от 6 до 13 години.  Срещите ни продължиха три месеца, всяка събота и неделя, като 

заниманията се усложняваха веднага след като установявахме овладяване на материала.  

В пряката ни работа с децата се получиха интересни моменти, в които се дооформи 

стратегията за работа.  

Цели: 

- работа в група - особено ценно умение, взимайки предвид, че общуване между тези 

деца е доста по-трудно. 

- развиване на пластическата култура - освобождаването на натрупаното физическо 

напрежение им подейства изключително благоприятно и работата с тях стана доста по- 

лесна, когато вече бяха усвоили техниката за справяне с това. Бяха доста по- 

концентрирани и не се изморяваха бързо. 

- научаване и осмисляне на текст - много сложна задача, която беше свързана и с 

подкрепата на родителите, които трябваше да помогнат на децата в научаването на 

текста. Тук получих помощ и от логопед, който познава децата, и заедно редактирахме 

приказката така, че да бъде достъпна и като изговаряне и като смисъл, поради факта, че 

заради по-забавеното възприемане на учебния материал беше трудно да разберат 

смисъла на някои понятия. Затова и срещите ни бяха развити в две посоки- 

образователен модул и кукленотерапевтична работа.  

- игра пред публика - най-вълнуващият момент за едно дете - да изиграе това, което е 

репетирало толкова време пред близките си. 

- работа с кукла, материал - на децата им беше интересно да натоварят с биография и 

да се отнасят като към реален герой с една шапка. Всичките герои бяха от различни 

шапки, които имаха своя специфичен вид и характер. 

- придобиване на самочувствие и правилна самооценка. Определено придобиха 

самочувствие, защото репетициите не бяха никак леки, но в кратките почивки, които им 

давах, ги гледах как репетират и си правят забележки, как се стараят и стават все по- 

уверени. 
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- развиване на въображението - цел, която даде своя резултат, когато започнах да 

получавам предложения от тях кое, как може да се направи, обогати или да стане по- 

интересно. 

Първите ни занимания бяха свързани с опознаването на средата, с поставянето на малки 

сценични задачи, с мотивиране поведението на героите на сцената, с отговаряне на 

въпросите какво, защо и как, с търсене на възможностите на всеки един, така че да се 

почувстват удобно на сцената и да преодолеят притеснението си. Особено полезни се 

оказаха игрите с въображаеми предмети, в които трябваше да се наблюдава много 

внимателно какво се изиграва, за да се познае предмета. Именно тези игри за 

въображение дадоха една нова посока на спектакъла от замислената. Решихме,че ще 

бъде предизвикателство да работим с децата с материал, който да е по-скоро знак за 

определен герой  и така шапките се превърнаха в кукли. Това се оказа изключително 

интересно, забавно и развиващо възможностите на децата. На всеки един беше дадена 

по една шапка, която оформяше героя и като физическо поведение, и като отношение 

към проблема и останалите герои. Написах текст, който освен всичко останало имаше, 

както вече споменах,  своята образователна стойност. В пиесата се разказваше за едно 

семейство и дните от седмицата и времето. Понятия, които обяснихме трудно, но 

веднъж разбрали, децата започнаха да се наместват в историята без проблем. 

Резултат:  

- Децата придобиха нови умения, които с лекота започнаха да прилагат в работата 

ни. 

- Забеляза се високо ниво на самочувствието им. 

- Развиха специфично въображение, което им даде възможност да осмислят 

ролите си и да представят куклите си по неповторим начин. 

- Получиха знания за понятия от ежедневието по творчески начин. 

- Придобиха се умения за работа в група, за толерантност, разбиране и компромис. 

 

Практическа работа 2 

Вторият случай, който бих искала да представя, е наситен с много емоционалност. 

Работата ми с това дете беше вълнуваща, смела, пълна с много смях и сълзи, изобщо 
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всички аспекти на емоциите бяха около нас. Детето беше със Детска церебрална 

парализа. „ С термина церебрална парализа се обозначават онези нарушения на 

мозъчното и моторното функциониране, които се появяват преди или по време на 

раждането, или през първата година от раждането на детето. Те са резултат от статично 

мозъчно увреждане, което не може да се лекува и не прогресира. Причините, 

клиничните изяви и прогнозата са разнообразни.26  В театралната школа, която водех,  

дойде едно момиченце с майка си. Бяха доста притеснени, защото детето беше със 

заболяване ДЦП  ( детска церебрална парализа), а искаше да посещава някъде занятия 

по Актьорско майсторство и кукли. Веднага записахме детето и то започна да посещава 

нашите часове всеки ден, без да бъде разграничавано от останалите заради 

заболяването си.  

Цели: 

- изграждане на доверие; 

- освобождаване на натрупаното напрежение; 

- овладяване на емоционалността; 

- работа в екип; 

- преодоляване на затрудненията в овладяването на определени умения. 

Детето носеше изключителен потенциал и силна емоционалност, която се изразяваше 

във всичките му участия на сцената с или без кукла. Беше прието от останалите деца без 

проблем, а и то не оставаше по-назад от тях, включваше се във всички занимания - от 

загрявката сутрин, до последните етюди, участия, анализи, проби, песни и танци. 

Независимо от спецификата на заболяването, момиченцето успя да се впише в групата, 

да получи роля, да си научи текста в пиесата, да играе и да получи заслужените си 

аплодисменти и похвали. Заболяването ѝ беше засегнало долните крайници, но това не 

ѝ пречеше да се включи в пластическите упражнения и танци, да се старае да ги 

прави,въпреки че не всичко можеше да постигне. Въображението ѝ и уменията ѝ 

категорично се развихриха в часовете по кукли, където освен да се играе с кукла, 

                                                           
26

 Енциклопедия по психология. София, Наука и изкуство,1998. 
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трябваше и  да се направи такава. В първите ни часове беше дадена пълна свобода за 

избор на материали, герои, технология за правене, разбира се, с участието на сценограф. 

С напредването на заниманията децата си изработиха освен куклите и необходимите 

реквизити и декори за спектакъла.  

     Детето работеше спокойно и с пълната увереност,че ще може да се справи дори и с 

най- сериозните технологични проблеми. В един от часовете беше дадена задача да си 

изработят приказен герой, който щеше да вземе участие като герой в спектакъла. Всеки 

започна да си прави нещо различно, с различни материали, големина, тип. Детето си 

изработи не какъв да е герой, а русалка - с прекрасна дълга коса, изящно тяло, ръце 

и...опашка вместо крака.(виж приложение 3) Това беше нейният начин да преодолее 

именно това, което я притесняваше, да покаже на себе си и околните, че това е тя и 

каквато и да е, тя има своето място под слънцето. Че притежава качества, които я правят 

достоен човек, който може да бъде наравно с другите.  Преодоляването на себе си, на 

недостатъка, който тя отчиташе, се беше превъплътил в куклата, която си изработи по 

един особено деликатен начин. Тя настояваше да играе с куклата си в спектакъла. 

Процесът на измисляне, изработване, на влагане на проблема в куклата, на 

изиграването на спектакъла, помогна изключително много на детето да намери своето 

място в тази малка група, да се изрази по своя специфичен начин пред публика. 

Проектирайки проблема си в куклата, тя успя да преодолее притеснението,че всички я 

гледат, защото е различна. Основните цели, които си бях поставила, се изпълниха - 

изграждане на доверие, намиране на собствено място в средата, творчество, свобода на 

духа, начини за самоизразяване. 

Резултат:  

- Постигна се изграждане на доверие.  

- Подобри се нивото на социализация. 

- Драстично се намали емоционалното напрежение. 

- Придобиха се умения за работа в група. 

- Повиши се нивото на самооценка. 
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Практическа работа 3 

Световните здравни издания и проучвания са категорични по въпроса за сексуалното 

съзряване на подрастващите- възрастта за първия полов контакт вече е 13-14 години. 

Това обаче, в никакъв случай не предполага по-добра информираност за рисковете, 

независимо че всеки подрастващ разполага с интернет и проверката на който и да е 

въпрос не е проблем. Децата в тази възраст имат нужда да задават своите въпроси, да 

получават адекватни отговори и да се чувстват спокойни, уверени и информирани по 

този изключително важен въпрос. Налице са фактори като притеснение, повишено 

агресивно поведение, липса на комуникация с родителите и учителите и тоталната 

незаинтересованост на здравната система по повод превенцията и информираността.  

В последните години се забелязва желание от страна на училищата да се говори по 

темата за сексуалното образование. Училището е мястото, където подрастващите 

прекарват по-голямата част от времето си и именно там те могат и трябва да получават 

адекватна информация за всичко, свързано с него. Разбира се, особено важен  е 

подходът към тази възрастова група, защото фактори като срам, вина и неудобство са 

основните негативи. Знаят ли децата ни наистина как да се предпазват от нежелана 

бременност или полово предавани болести? Обяснено ли им е,че процентът на 

заразените с вируса на СПИН нараства с всяка година? Имат ли нужда от разговори по 

темата? Отговорите са много, различни, но като хора, които трябва да милеят за 

здравето и образованието на децата си, трябва да намерим подходящия начин да им 

съобщим фактите. Гъвкаво, интересно, с тяхно участие, а не само като лекция, която 

трябва да бъде прочетена. Защото времената се менят, децата също, разбирането, 

възприемането и прилагането на научените знания зависят от това, как се поднася 

информацията.  

Положителни черти на сексуалното образование, които бяха изтъкнати при разговори с 

учители и ученици: 

- информираност относно всички притеснителни и неясни въпроси, свързани със 

сексуалното съзряване; 
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- при добра комуникация с учителите, могат да бъдат избегнати прояви на сексуално 

насилие или открити белези за вече съществуващо такова; 

- получаване на точна и компетентна информация,а не разнопосочна и хаотична; 

- осъзнаване на отговорностите, по време на полов акт - свързано е с полово 

предаваните болести. 

В много случаи обаче се забелязва притеснение на децата да разговарят с техните 

учители, защото не е изградена схема на доверие. Учениците се страхуват да признаят 

това, което ги тревожи, защото информацията може да стигне до техните родители. 

Освен това, учителят, който говори по темата трябва да е изключително добре 

подготвен, информиран и адаптивен към средата, в която ще се провеждат разговорите.  

Ето тук се оформя значимостта на един вид терапевт, психолог, образован човек, който 

да може да отговори на всички зададени въпроси, но да не предизвиква срам у 

учениците.  

Цели: 

- повишаване на интереса на учениците към получаване на адекватна информация 

относно половото им съзряване; 

- изграждане на атмосфера на доверие и поверителност; 

- участие в колективни, интерактивни етюди и игри; 

- разговори за толерантност, разбиране, съпричастност. 

Бях поканена от издателство „ Кръгозор“ да проведем серия от подобни срещи на тема 

сексуалното образование. В разговорите ни и анализирането на възрастта на бъдещите 

участници стана ясно, че трябва да се намери нов, гъвкав начин за представяне на тази 

толкова болезнена за подрастващите тема. Стратегията ни се оформи, когато към екипа 

се присъедини и сексологът д-р Румен Бостанджиев. Той определено даде нова посока 

на бъдещия проект с предложението разговорите с децата да стават без присъствието на 

възрастните, които те познават. Така децата щяха да споделят своите въпроси и 

притеснения по темата, без да се тревожат,че ще има някой от „големите“, който да ги 
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слуша. В проекта бяха включени откъси от книгата „ Тина и половина“ (издателство 

„Кръгозор“), която като тема разискваше важните, наболелите въпроси на 

тийнейджърите- първа целувка, влюбване, първи секс, излизане, късно прибиране, 

взаимоотношения със съучениците, наднормено тегло, агресия. Включих и някои етюди 

на гореспоменатите теми, които реших да изиграя с импровизирани кукли. И защото 

чрез куклата могат да се кажат неща, които иначе казани от човек биха ги дистанцирали, 

и защото идеята ми беше да включа и децата в тези т. нар. Интерактивни етюди. За да не 

остават само зрители, а пълноправни участници в разговора и малкия спектакъл, който 

замисляхме. Срещите ни бяха проведени в София, Пазарджик, Шумен, Велико Търново, с 

участието и съдействието на местните големи библиотеки, които бяха и любезни 

домакини. 

Резултат: 

- повишаване нивото на информираност; 

- преодоляване на напрежение появило се вследствие незнание или притеснение; 

- способност за анализиране на критични ситуации; 

- желание за споделяне с възрастните. 

 

Практическа работа 4 

Следващият терапевтичен сеанс беше един от най-вълнуващите. Информацията за 

заболяването е обширна, бяха прочени много материали, съпоставени и анализирани 

различни тези. Бяха приложени множество арт терапевтични техники. 

За реализиране на задачите и постигане на целите работих с дете  на възраст 11 години с 

диагноза Хиперактивност и дефицит на внимание. Срещите бяха индивидуални, без 

присъствието на други деца или родители. Процесът на работа обхвана 4 месеца със 

срещи един път седмично по 60 минути. 

 Диагностичните основи се базират на следните общи групи симптоми: неспособност за 

задържане на вниманието и разрушителност, импулсивност и хиперактивност. 

Организационните умения, които са особено важни в училищна обстановка, са бедни.  
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  Дефицит на вниманието може да се прояви като лесна отвлекаемост на 

вниманието от несъществени признаци, незадържане на вниманието върху детайли, 

неспособност за дословно изпълнение на инструкции, неизпълнение на рутинни 

задължения поради забравяне, губене на значими вещи, неспособност за изпълнение 

докрай на възложена задача, изразени проблеми при опит да се задържи вниманието 

върху един обект. Такива деца често дават вид, че не чуват насочените към тях 

реплики.27 

  Повишената моторна активност не подлежи на волеви контрол и става пречка при 

опити за извършване на целенасочена дейност. (Хиперактивността е налице само в 

онези случаи на прекомерна двигателна активност, в които тя не е адекватна на времето 

и ситуацията). Проявите се свързват с невъзможност на детето да стои задълго на място, 

постоянни неконтролируеми движения (най-често на крайниците), чувство на 

безпокойство, голямо количество на продуцираната реч без някаква определена цел 

(задаване на въпроси без да се изчаква отговор, еднотипни фрази и др.), проблеми при 

изпълнение на всякакви дейности, предполагащи концентрация и спокойствие 

(рисуване, създаване на писмен текст и др.).  

Импулсивността се обяснява с повишена възбудимост, с проблеми във филтрирането на 

информацията. Това води до парадоксално поведение, при което реакцията предхожда 

анализирането на ситуацията. Това може да стане причина за много сериозни проблеми 

в междуличностното функциониране. Такива деца не могат да участват в групови 

дейности, където се изисква спазване на някакъв ред (например игра), често прекъсват 

дейността на другите, в диалог отговарят преди да са чули целия въпрос/изказване и пр. 

В добавка към основните симптоми често се появяват свързани с тях поведения от типа 

на проблеми в академичното представяне, социално и семейно функциониране. 

Цели: 

- създаване атмосфера на спокойствие; 

- изграждане на доверие; 

- изработване на кукла, с цел намаляване на напрежението; 
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 Боянова, Виолета и Маргарита Станкова. ХАДВ или какво да правим с неудържимото дете. София, ФСК, 
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- повишаване нивото на концентрация; 

- намаляване на агресивните изблици; 

- повишаване нивото на комуникативни умения; 

- развиване на вътрешния му потенциал; 

- трениране на вниманието. 

 Срещите с момчето преминаваха спокойно и съсредоточено, без особени затруднения в 

общуването. Имаше необясними изблици на агресия и тя беше насочена главно към 

домашния любимец, но към мен отношението и поведението му бяха отлични. Винаги 

проявяваше уважение, посрещаше ме с усмивка.  Понякога с лекота, понякога с усилие 

той изпълняваше поставените задачи. Когато задачата изискваше повишена 

концентрация, определено му беше трудно, но винаги се появяваха мотиви, които да го 

накарат да продължи. Определено му доставяше удоволствие да се занимава с 

поставените задачи, дори самият той пожелаваше още. Упражненията   имаха за цел да 

натренират в него концентрация, да обогатят речника, да развият въображението, да 

коригират правописа и да повишат знанията.  Като основен компонент за мотивация в 

началото използвах готова кукла, която говореше на език, който само аз разбирах. Това 

беше една вещица, която се казва Рената и тя определено беше фигура, достойна за 

уважение от негова страна.По- късно тази вещица беше включена в приказката, която 

той съчини. (виж приложение 4)  Другата готова кукла, която използвахме, беше едно 

момченце с усмихнато личице, което се казваше Данчо. Общуването беше сериозно и 

той нито за миг не се усъмни в това , което се случва. Благодарение на тази кукла написа 

по-голямата част от домашните си, които не беше писал от доста време и даде 

обещания, които се опита да изпълни. След всяка среща интересът му се увеличаваше и 

той искаше да прави още упражнения, защото после си измисляхме истории и ги 

разигравахме. Тези истории бяха доста хаотични като сюжет, но в тях винаги 

присъстваше вещица. Според Бруно Бетелхайм и изследването му за символите във 

вълшебната приказка  появата на вещица в историята е знак за маниакалност и липса на 

мярка, което се забелязваше и в поведението на детето. 

Съчиняването на вълшебна приказка по схема се оказа невероятно приятно и интересно 

занимание, което откри множество възможности за изразяване. На пръв поглед 

приказката, която той съчини, е низ от хаотични събития и герои, но за него тя има 
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огромна стойност и той беше много щастлив, когато я довършихме. В приказката 

естествено има и вещица, но се появява и друг много важен образ - великана - символ 

на бащата. В неговата приказка вълшебните животни са две, което достатъчно 

категорично говори за раздвояване. Във вълшебната приказка появата на вълшебно 

животно е олицетворение на ТО – символ на подсъзнанието, което трябва да бъде 

контролирано от аз-а , а идентификацията с протагониста е АЗ-а.   

 Изработването на кукли по приказката обаче го затрудни в известна степен, защото 

искаше всичко да стане много бързо, нямаше търпение глината да изсъхне и искаше 

всичко да стане веднага. Задачата беше да се направят героите от приказката, но в 

крайна сметка се оказа, че това са същества, които трудно могат да се съпоставят с някой 

от героите.  В процеса на изработването на куклите работеше с желание и интерес. 

Изборът да моделира тези същества в крайна сметка беше негов.  При оцветяване на 

фигурите използваше странни комбинации от цветове, но ги обясняваше с черти от 

характера на съществото, което прави. За ушиване на дреха обаче и дума не можеше да 

става, защото заяви, че това е женска работа и така приключи изработването на куклите.  

В крайна сметка той направи три кукли - герои, които трудно могат да се оприличат на 

конкретен персонаж. ( виж приложение 5 ) На две от тях той обърна дупчицата, която 

служи за поставяне на пръста нагоре и по този начин си създаде един нов вид кукла. На 

моя въпрос защо в главите на героите има дупка той отговори, че главите им ще се 

напълнят, но трябва време. А после допълни, че може би единият е самия той и понеже 

главата му е празна, затова и дупчицата е отгоре.Третият герой е изработен правилно,но 

той му сложи една монетка на ухото и обясни, че това е така, защото този е много богат 

и обича да го показва и го кръсти „ богатия човек”. 

Резултати: 

- постигане на сериозни резултати в концентрацията и вниманието; 

- коригиране на напрежението и силовото поведение; 

- положителна  промяна в подготовката за училище; 

- високо ниво на социализация в училищната среда;  

- отговорност към поставените задачи. 
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Като асистент в магистърската програма по Образователен и терапевтичен театър , 

работих по три случая заедно с магистрите. Бяха обсъдени проблемите, възможностите, 

посоките и начините на предстоящата работа и бяха изготвени индивидуални програми 

за действие, които включваха анализа на литературни източници, сериозно проучване на 

заболяването или проблема, сваляне на социалния, емоционалния, физическия и 

психическия статус на детето/ децата и консултирането с психолог и логопед.  За 

терапевтичната работа беше изготвен примерен план, който трябваше да се следва и да 

бъдат вписвани всички очаквани и постигнати резултати. И трите случая са различни, 

интересни, провокират творческото мислене и предлагат възможност за работа с кукла в 

средата, в която е детето/ са децата. 

Практическа работа 4 

Работа по магистърската теза и практика на Валентина Германова - магистър в 

специалност Образователен и терапевтичен куклен театър, худ. р-л проф. Румен 

Рачев 

Заглавие: „Преодоляване на кризисни състояния при деца и потушаване на породилото 

се агресивно поведение чрез възможностите на терапевтичния куклен театър“ 

Статус на магистъра към момента: в процес на защита 

Основна тема, която беше поставена още в началото на нашите дискусии, беше 

агресията. За целта беше поставена сериозна задача за проучване, анализиране и 

сравнение на различни литературни източници, статистики и проверка на методите, с 

които съвременната психология може да бъде полезна. 

Информация за детето: 

М. е ученик в столично училише, във втори клас, осем навършени години. Дете от 

смесен брак, разведени родители. За него се грижи само майката. Учи се добре. Започва 

да създава проблеми по време на час - нарушава дисциплината, става агресивен към 

някои свои съученици, на моменти избухва. Причина за това поведение класната му не 

може да открие. Следва писмо до майката и консултация с училищния психолог, който 

се произнася, че в разговор с детето става ясно, че съучениците му му се подиграват 
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заради смесения му произход (майка българка, баща китаец), той се опитва да отстоява 

мястото си в класа, получава подигравки за фамилията си и за външния си вид ( има леко 

наднормено тегло). Пукнатината идва от факта, че класната му и помощник-

възпитателката от занималнята не намират начин да се справят с проблема, оставят го 

сам в тази конфликтна ситуация и той е поставен в позиция  да се защитава, което той 

прави чрез агресивно поведение към съучениците си. При спокоен разговор с детето 

става ясно, че то иска да има приятели, бори се за внимание в класа. Отчита като своя 

грешка нападането на съучениците си. Ставя ясно обаче, че не може да се иска от едно 

осемгодишно дете да реагира спокойно на подобен род нападки. Заключението на 

училищния психолог е, че детето е силно фрустрирано, търси своето място в класа и 

осъзнава грешките си.  

При съставянето на план за работа с детето беше решено да се работи с него в извън 

класна и извън домашна среда.  

 Цели: 

- изграждане на доверие; 

- комуникация - предразполагане за споделяне на случки от живота в и извън 

училище, които да ни дадат представа за отношението му към света; 

- овладяване на агресивното поведение; 

- развиване на емоционалното общуване. 

С детето беше работено в няколко посоки, които да обхванат поставените цели.  

Срещи: 

1. Зададена тема:  Цирк. Материал : пластилин. Времетраене 90 мин. Резултат: детето 

изработи цяла циркова арена с различни герои. В процеса на работа беше наблюдаване 

огромното удоволствие, с което то работеше и постепенното спокойствие, което го 

обхващаше. Композицията беше направена изключително детайлно, с усет към 

цветовете. Стана ясно, че той притежава талант в това отношение, защото работата му 

беше много прецизна и красива.( виж приложение 6) 
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2. Зададена тема: Вълшебна приказка. Времетраене 90 мин. По схемата за съчиняване 

на вълшебна приказка, той сам измисли история. Обмисляше персонажите сериозно, с 

ангажираност и държеше той да си ги записва. 

3. Зададена тема: Ръкавична кукла момче. Материал: плат. Времетраене 60 мин.      

Изключителен интерес предизвика у него технологията на правене на ръкавичната 

кукла. През цялото време беше съсредоточен, спокоен и креативен. 

4. Зададена тема: Кукла Червената шапчица.Материал: пласмасова бутилка и плат. 

Времетраене 40 мин. 

5.  Зададена тема:  Разиграване на приказката ,,Червената шапчица и вълка“. Детето 

се забавлява, импровизира и се наслаждава на кукления спектатъл, който играе. ( виж 

приложение 7) В нито един момент от срещите той не прояви лошо отношение, не се 

изнерви и не показа негативна емоция. Очакваше всяка следваща среща с нетърпение и 

показа качества за съчетаване на цветове и материи.  

Резултати от терапията с кукли: 

- повишаване на самооценката; 

- контрол над емоциите; 

- развиване на комуникативните умения; 

- създаване на нови приятелства в училище. 

След разговори с майката и училищния психолог стана ясно, че детето сериозно е 

променило поведението си и отношението си. Намерило е приятели и не нарушава 

дисциплината и поставените правила. Цялостният процес на правене на различни кукли, 

на разиграване на вълшебни истории и писане на приказка е повлиял положително 

върху емоционалното му и психическото му състояние. 

Практическа работа 5 

Работа по магистърската теза и практика на Аделина Илиева- магистър в специалност 

Образователен и терапевтичен куклен театър, худ.р-л проф.Румен Рачев 

При разработването на терапевтичния план фокусът беше насочен главно към проучване 

на материали, свързани с насилите над малолетни. През цялото време се извършваха 



 

96 
 

консултации с психолог. Срещите протичаха под супервизията на социален работник или 

психолог. 

Децата, с които се работеше, бяха  три момичета на възраст 12 – 16 години, преживели 

насилие. В - 12г., Е - 15г., П - 16г. Бяха настанени в Кризисен център за деца към Комлекс 

за социални услуги за деца и семейства в град Видин. Комлексът се управлява от 

Института по социални дейности и практики. 

  „Кризисният център е комплекс от социални услуги за деца, пострадали от 

насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 

месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на 

ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-

психологическа помощ. Децата не могат да напускат Кризисния център без 

придружител.“ (Аделина Илиева) 

Момичетата бяха преживели сексуално насилие и поради този факт и особеностите на 

възрастта им преживяваха сериозна личностна криза. Ниска самооценка, невъзможност 

да се справят в конфликтна ситуация, нулева предразположеност към доверие и 

общуване с непознати. И трите имаха понякога конфликти помежду си, но в голяма 

степен разчитаха на присъствието на другите. Оказваха си странна, неразбираема 

подкрепа, но това не пречеше да се карат. Най- голямата се явяваше като тартор на 

групата им и има впечатляваща биография за шестнайсетте си години, що се отнася до 

опитите ѝ за бягство от кризисния център.  

Процесът на работа с децата протече в 11 срещи по 60 минути. 

Цели: 

- изграждане на доверие; 

- подобряване нивото на комуникация; 

- постигане на устойчивост на емоционалността; 

- работа в група; 

- ангажираност към творческа дейност; 

- правилна самооценка; 

- преодоляване на вътрешното напрежение; 



 

97 
 

- постигане „ефект на сигурност“; 

- развиване на творческата природа. 

В първите срещи, от страна на две от децата, имаше интерес, но най- малкото момиче 

беше дистанцирано и не комуникираше изобщо. След втората среща това започна да се 

променя, отношението му стана по-меко и то започна да се включва в обсъждането и 

репетициите. Децата сами решиха коя приказка ще правят с кукли - „ Хензел и Гретел“. 

Според психолога в центъра: „...изборът им не е много изненадващ, тъй като всички те 

са отхвърлени и изоставени в различна степен. Тя мисли, че за В. ще е много полезно да 

се превъплъти в ролята на майката, защото се чувства отхвърлена и изоставена от нея. 

Ако изиграе ролята на майката, която изоставя собствените си деца в гората, може да се 

доближи до собствената си. Интересен е изборът на П., която по принцип е доста 

непокорна и дива, докато героинята й в по-голямата част от приказката е добро, 

послушно, непроявяващо инициатива момиче.“ В изработката на куклите децата взеха 

участие с идеи и помощ и откровено се забавляваха на хрумката да направят къщата на 

вещицата от голям кашон, който да облепят с изрязани картинки от сладки неща. ( виж 

приложение 8)  В хода на репетициите бяха спокойни, усмихнати и като че ли забравяха 

за всичко тревожно. Споделяха, че се чувстват добре да играят с куклите, защото им е 

приятно, а светът, в който те  играят с тях, е приказен и историята има щастлив край. 

Представлението беше изиграно за персонала в центъра и за останалите малки деца, 

които веднага след спектакъла взеха куклите и започнаха да играят с тях. Момичетата 

споделиха, че тези срещи, играта с кукли и репетициите са били най- вълнуващото нещо 

за тях и че не искат това приключение да свършва. Социалният работник и психологът 

отбелязаха промяна в поведението на децата, повече откритост в споделянето и 

желание да развиват творческите си способности. 

Практическа работа 6 

Работа по магистърската теза и практика на Евгения Димитрова - магистър в специалност 

Образователен и терапевтичен куклен театър, худ.р-л проф. Румен Рачев 

Образователен модул: „Да учим английски“ 

Място на преподаване: частна детска градина 
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Възраст на децата: първа група - 3,4 годишни; втора група- 4,5 годишни= 

Цели: 

- създаване на подходяща атмосфера за преподаване; 

- представяне на помощника - куклата,запознаване с децата; 

- преподаване на материал на английски език; 

- преговаряне на вече минали уроци; 

- натрупване на нови знания; 

- работа и учене в екип; 

- приучаване на толерантност, съпричастност. 

Куклата беше представена на децата като същество с биография, семейство, мечти, 

желания. Тя не владееше български език, което означаваше, че терапевтът се 

превръщаше в посредник между нея и децата. Още от самото запознаване децата много 

я харесаха, радваха ѝ се искрено и искаха да ѝ помогнат да се справи с всяка трудност. 

Като поведение много наподобяваше децата, защото лесно се разсейваше, не 

изслушваше докрай, беше шумна. Бяха проведени поредица от уроци по английски по 

предварително написан сценарий. (виж приложение 9) Заложи се на принципа 

„експериментиране с обратно учене“- учене чрез отрицателен пример т.е. незнанието на 

куклата се коригираше от децата и така неусетно те ставаха част от вече започналия 

урок. Бяха разработени тематични уроци, в които трябваше да се усвояват букви от 

английската азбука, да се сортират картинки по зададен принцип, да се помага на 

куклата да се ориентира в обстановката, да ѝ се помогне да разбере повече за някой 

празник. (виж приложение 10) Темите на уроците бяха както следва: 

1. Начало на учебната година; 

2. Моето семейство; 

3. Фермата - животни, дейности; 

4. Моят дом; 

5. Азбуката; 

6. Къщата на Иви. 
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Резултати:  

- усвояване на нови знания по английски език; 

- умения за работа в група; 

- възпитаване на толерантност, разбиране и съчувствие; 

- трениране на фината моторика; 

- създаване на приятна атмосфера за работа. 

За всички гореописани случаи бяха проучени специализирани теоретични източници, 

бяха проведени консултации с психолози, социални работници или логопеди. Голяма 

част от поставените цели бяха постигнати, а резултатите се определят като много добри. 

Въздействието на куклата е с положителен ефект и носи „ефекта на сигурност“ на 

децата, които я сътворяват, играят и общуват с нея.  

В четвърта глава ще разгледам по-подробно някои от диагностичните методи, с които си 

служат психологията и педагогиката, защото в основата на една добра арттерапевтична 

сесия стоят принципите на отлично свършената работа. 
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ЧЕТВЪРТА ГЛАВА 

 

1. ТЕРАПЕВТЪТ 

Арттерапевтичната работа изисква сериозна подготовка и дълбоки познания в сферата 

на психологията. Разбира се, процесът на една адекватна и продуктивна терапия има 

добър резултат, когато тя се осъществява под контрола/супервизията на психолог и/или 

логопед, доктор, арттерапевт. Всяко едно от направленията на арттерапевтичната работа 

има своите специфики и методи, по които да се проведе то.  

Арттерапията е алтернативен начин за справяне с определени трудности, проблеми в 

общуването, способ за преодоляване на медицински, рехабилитационни, емоционални 

състояния.  

Цялостната политика на една стабилна здравна система предполага изграждането, 

поддържането и функционирането на центрове, където хората, които имат нужда от 

специализирана помощ, да я получат. За съжаление обаче, това не може да се каже за 

здравната политика на България. В момента центровете, в които се осъществява 

подобна дейност и в които се провеждат и арттерапевтични занимания, са по-скоро 

места, които са организирани и съществуват благодарение на частни лица или 

фондации. Българското здравеопазване няма заложена програма за терапевтична 

дейност от подобен тип и това се превръща в още един недостатък.  

Съществуването на арт терапевтичен център във всяка една болница, в която има детско  

отделение, може да повиши емоционалното състояние на пациента, което от своя 

страна е пряко свързано с преодоляване на трудности, които са възникнали по време на 

определено заболяване.  

Тук става въпрос даже и за такива места като отделни стаи за игра, в които децата да 

могат да се върнат към основната си дейност, а именно играта. Лежащо болните деца, 

децата, които са на химиотерпия или имат определен рехабилитационен проблем 

определено биха се чувствали по-добре в едно такова помещение, в което поне за 

малко да се отделят от всекидневните медицински процедури.  
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В Европа голяма част от тази терапевтична дейност се извършва от доброволци, които не 

желаят заплащане за труда си. Това е отдаване, работа, специфично мислене, до което 

обаче тук, на Балканите все още даже не се приближаваме.  

Например във Втора градска болница, на етажа на детското отделение има такава 

прекрасна, обзаведена стая с играчки, кубчета, малки столчета и масички - място, 

изключително подходящо за децата, които са там. Разбира се, според табелата, стаята се 

отваря в определен час и за опредлено време. Направи ми впечатление, че всичко, 

което е вътре, е изключително запазено и подредено. Слънчева стая с много играчки и 

възможност детето да се отпусне от преживения стрес, че е в болница, че му слагат 

системи или че пие лекарства. Разбира се, оказа се, че има причина всичко да е 

подредено и ново. Стаята беше отворена за 15 минути, но никой не знаеше за това. 

Никой не беше уведомен, никой не поема отговорността да каже, да обясни правилата и 

да следи те да се спазват. В стаята две деца играха 15 минути, зорко пазени от 

дежурната чистачка. И толкова. Никаква възможност да възразиш, да попиташ, да се 

отпуснеш.  

Все пак, за да не звуча песимистично, мога да кажа,че и тук има места, където се случват 

подобни сеанси, но разбира се, в много по- малка степен.  

В кризисните центрове винаги има занимания с логопед или психолог, а в много от тях 

биват ангажирани артисти, които провеждат занимания по актьорско майсторство и 

кукли с децата. Това са места, където децата са изолирани и единственият им досег с 

външния свят е ходенето на училище, ако децата посещават училище.  

В някои от по големите болници има доброволци или студенти артисти, които 

спорадично посещават децата и се опитват да направят нещо позитивно за тях.  

Напълно съм наясно, че арттерапевтичната работа не е на първи план при лечението на 

дете със сериозно медицинско заболяване. Обучението на арттерапевта не е еднократен 

акт, той се развива постоянно, модифицира знанията си и уменията си в посоката, в 

която се изисква от него.  
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За да бъдеш  терапевт в някое от направленията на арттерапията, трябва да си много 

добре запознат със спецификата на работата, с нейните основни принципи, форми, 

характеристики.  

За да има този процес смисъл и посока, трябва предварително да бъде изготвен 

подробен план на целите, задачите, очакваните резултати и средствата, с които 

терапевтът ще работи. В зависимост от проблема на детето тези средства са различни,а 

често пъти в хода на работата се променят,защото зависят пряко от това дали детето 

кореспондира, дали „връща топката“ към терапевта.  

Разбира се работата в група предполага изключителна подготовка, концентрация по 

време на сеанса, адекватност по повод на конкретните събития, пъргава и динамична 

психофизика. Не случайно и терапевтите, които се обучават в НАТФИЗ в специалността  

Образователен и терапевтичен куклен театър минават и часове по актьорско 

майсторство, кукли, психология,специална педагогика. Практиката показва, че дори 

магистрите терапевти вече да са актьори, когато започнат работа по конкретни случаи, 

насочват вниманието и уменията си в една по-различна посока, която ги стимулира да 

използват вече нарупания опит и да го трансформират в начини за постигане на целите. 

Безспорно арттерапевтите трябва да притежават низ от качества, без които няма да се 

посветят на тази работа, трябва да носят в себе си онова усещане, че могат да намерят 

път, дори и за най-заблудения, че имат сили да забравят за себе си и да се потопят в 

света на другия, да не съдят, да не командват, да не пресират, а да оставят детето и 

неговата интуиция да работят по проблема. 

Индивидуалните сеанси протичат по-спокойно и терапевтът почти винаги има 

възможност, ако се наложи, да смени посоката на действие, да смени средствата, да 

погледне на ситуацата с други очи и да реагира адекватно.  

Като преподавател на магистрите терапевти моята работа беше не само да се 

занимаваме с лекционната част от обучението им, а и да обсъждаме, анализираме и 

търсим най-добрите арттехники за изграждане на бъдещата има работа. Работата ми 

като човек, който поглежда на техните случаи, беше изключително интересна и пълна с 

много нови предизвикателства, защото и трите случая бяха много сериозни, много 

различни, но и много провокиращи нашето въображение и възможности. В процеса на 
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обсъждане се появяваха толкова много идеи за действие, толкова посоки за работа, 

които можеха да се разпилеят или да не се използват по предназначение, ако не бяхме 

начертали вече своите цели.  

Силно изразената разнородност на случаите предполагаше сериозно, обстойно и 

задълбочено обсъждане; вземахме под внимание цялата информация, която ни беше 

предоставена от психолози, в случаите, в които вече беше работено в тази посока. Това, 

което постигнахме като резултат, беше наистина голямо. Не защото следвахме посоките 

си и изпълнявахме поставените си цели, а защото децата започнаха да се променят, 

започнаха да преодоляват своите тежки проблеми, започнаха да се чувстват по-добре, 

по-комфортно, да са по-отпуснати, усмихнати и спокойни. Започнаха да се чувстват по-

сигурни в себе си, в действията си, в мислите си и в крайна сметка „ефектът на 

сигурност“ при работа с кукла, който търсехме и който е една от основните ми цели, се 

доказа като съществуващ фактор в куклотерапията. Защото дори да не се постигнат 

големите цели, които екипът си е поставил предварително, това, което се случва с 

детето, докато прави своята кукла, моделира я, измисля я, играе с нея е вече голямата 

стъпка към търсене на себе си в големия свят.  

Оформянето на целите, задачите и очакваните резултати е една от основните посоки и 

изисква обстойно обсъждане на случая.  На детето се прави „ паспорт“, това е т. нар. 

Досие, в което се вписва цялата информация, до която имаме достъп. Има случаи, в 

които психолозите не споделят всички свои наблюдения или идеи с терапевтите, с цел 

да няма объркване  или неволно изпускане на информация. Заедно с основните данни, в 

началото и в края на терапията се попълва и анкетна карта, резултатите от която след 

това се сравняват и се правят изводите, дава се отчет за постигнатите или не резултати. 

Терапевтът си води дневник, в който записва всичките си наблюдения и който след това 

ще му послужи за оформяне на цялостната дигностично-терапевтична работа. 

2. ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИ  

„ Методологията на психологията - това е система от общи принципи или способи за 

изследване на природата на психичното, начините на неговото обяснение, тълкувания, 

формиране и преобразувания. Методологическите принципи на психологията се 
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формират в резултат на взаимодействието на философията и психологията.“28 В тази 

глава ще бъдат анализирани методите на диагностициране в психологията с оглед на 

поставената цел в научното изследване, а именно доказване на положителния ефект при 

работа с кукла  при деца с медицински, образователни, емоционални, умствени и 

рехабилитационни проблеми. Това е важна част от изследването , защото при работата с 

различните деца, различните заболявания, се ползват различните методи отделно или в 

комбинация, в зависимост от поставените цели за понататъшна работа, но 

разработването на стратегията за работа е важна за откриване на правилния подход за 

работа.   „ Разглеждането на психиката в единство с дейността като отражение на 

външния свят изисква да ползваме такива методи, които ще ни позволят да разкрием 

връзките и зависимостите между психичните явления, тяхната външна и вътрешна 

детерминираност, йерархическа структура.“29 Диагностицирането е сложен и дълъг 

процес, който обхваща множество елементи на психологията, но тук ще разгледам тези 

от тях, които имат пряка връзка с обучението и развитието на бъдещия куклен терапевт и 

изграждането на негова собствена методология за работа при все коконкретен случай.  

Диагностичната дейност се извършва, защото всеки човек, всяко дете е много различно 

от другото, особено когато говорим за деца със специфични потребности. Диагностиката 

трябва да е съобразена с множество фактори, които оказват влияние на финалния 

резултат и дават основание за разработка на практическия модел на работа. 

Педагогиката и психологията си служат с диагностичните методи с цел подобряване 

ефективността на обучението, възпитанието и защото трябва да се подхожда 

индивидуално към всеки един случай, за да се постигнат резултати. Що се отнася до 

децата в норма, напоследък терминът  „ различен“ започна да придобива нов смисъл, 

да се натоварва с поведение, което често педагозите не могат да обяснят или 

контролират. Затова и част от статистиките показват, че броят на активните, 

неконтролируемите деца се е повишил в сравнение с предходни години. Разбира се, 

може да се разсъждава по темата дали и колко са регистрирани случаи, но ако не се 

променят педагогическите подходи, методи и начини за преподаване и възпитание 

няма как да има обективна статистика на едно толкова тревожно явление.  
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„ Методите в областта на общата психология са съпроводени с разработката на 

конкретни методики за изследване. Методиката като своеобразна форма на реализация 

на един или няколко метода изисква разработка на специална програма, свеждаща се 

до следните основни пунктове: 

- цел на изследването; 

- методи на изследването; 

- избор на инструментариум за изследване на показателите на психическата 

дейност; 

- обем на изследванията - извадка, времетраене; 

- статистическа обработка на резултатите. Тук се ползват следните видове анализи 

- факторният анализ, алтернативният анализ, корелационният и вариационният 

анализ. 

- качествен анализ на резултатите“30 Няма как да се подмине фактът, че развитието 

на всяко едно дете е индивидуално.  „ Индивидуалните особености са 

закономерност на процеса на развитието, с която педагози и родители не всякога 

достатъчно се съобразяват.“31  В този ред на мисли слагането на едно буйно дете 

в графата „ дете с образователни потребности“ е по-скоро несериозно, отколкото 

да е проява на грижа. Правилната диагностика, що се отнася до поведение, 

възпитание и обучение, е дълъг процес и не могат да бъдат поставяни етикети и 

да се стигматизират деца, към които не е намерен подход. Би трябвало да се 

търсят причините, породили особено поведение по време на учебната дейност, 

впечатленията не са достатъчни и нямат своята стойност, ако не са подплатени с 

научни доказателства.  

„Особено внимание трябва да се обръща на всички прояви, които в някаква степен са 

извън общоприетите норми. Те са индикатор за зараждане на особени психични 

процеси и всеки педагог, терапевт, психолог трябва да има подготовка за подобни 

явления. „ Внимателно трябва да се изучават всяка проява на агресивност, упорство, 

безотговорност, лъжа, бягство от училище; или- потиснатост, тревожност, отчужденост, 

апатия, дезинтересираност и др. 
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Необходимо е да се обръща внимание и на проявите на капризи, страхове, разсеяност, 

трудно запаметяване, болезнена чувствителност, плачливост, уморяемост, депресивни и 

меланхолични настроения и др., които в много случаи са сигнал за заболяване или кризи 

в развитието.“32 В последните години децата със специални образователни потребности 

са интегрирани в училищата , в обикновени паралелки и учат наравно с връстниците си.  

Долколко това е успешен начин за получаване на образование зависи от педагога, 

организацията на учебния процес, която е заложена  в програмата на училището, от 

взаимодействието между педагог, родител, ресурсен учител, психолог, арттерапевт. 

Напоследък е модерно да се казва, че трябва да се търси индивидуалният подход към 

всяко едно дете, и в този смисъл всеки първокласник е дете, което има нужда от 

специално отношение. Що се отнася до дефинирането на детето със специални 

образователни потребности, съществува описание, което кратко и ясно дава представа с 

какво един педагог или психолог  има работа: 

 „ Терминът учащи със специални потребности може да се използва за описване на 

всеки индивид, чието физическо, умствено или поведенческо представяне е толкова 

различно от нормата - по-високо или по-ниско, че са необходими допълнителни услуги, 

за да се задоволят неговите потребности.. 

Термините нарушение и спънка не са взаимнозаменяеми. Нарушението е функционално 

ограничение, което човекът има и което пречи на физическите или познавателните му 

способности. Спънка е състояние, наложено върху човека с нарушение от обществото, 

физическата среда или от неговата нагласа.“ 33 

Необходимостта от тези уточнения се появява във връзка отново с гореспоменатия 

въпрос за поставянето на „етикет“, взимането на решения за съдържанието на бъдещата 

работа и развитие на детето и не на последно място остава въпросът за ситуацията, в 

която е поставено детето, неговата самооценка, място в обществото и средата и 

развитието му. Провокациите от деца към деца могат да бъдат жестоки, да доведат до 

поява на агресивно поведение или сериозни социални кризи и затова трябва да се 

внимава с ползването на терминология от психологията, без тя да е доказана. 

Съществуват няколко диагностични метода, които са в помощ на педагогиката, 
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психологията и арттерапията, които могат да бъдат приложени, анализирани и на тази 

база да се направи един цялостен план за работа с детето.  

„ Чрез психопедагогическата диагностика се събира информация не само за отделния 

индивид и неговите особености, но и за неговото обкръжение: семейна среда, 

връстници , другарска среда и пр. Чрез тези изследвания в много случаи се разкриват 

причините за едни или други състояния ( включително и болестни), за девиации, кризи, 

конфликти, трудности и успехи. В тези случаи изследванията помагат и за оздравяване 

на самата среда, за нейното педагогизиране.“34 Честотата на изследване има 

препоръчителен характер, но тя би могла да открие навреме и заложби, таланти, 

качества, които развити навреме след това да допринесат за развитието на детето в 

дадена област.  

Изборът на определени методи за диагностициране опира в крайна сметка до 

поставената цел и не се извършва случайно.  

Особености на изследването: 

- характер на изследването ( констатиращо, експериментално); 

- единично изследване; 

- групово; 

- епидемиологично; 

- статистически значимо; 

- количествено или качествено. 

В едно изследване биха могли да се използват няколко метода, които само дообогатяват 

финалната картина, а взаимовръзките между тях дават по-голяма възможност за 

разрешаване на проблемите. Методите са основата за създаване на адекватен 

терапевтичен план за работа с детето. 

2.1. Стъпки за извършване на диагностично изследване 

Всяко едно изследване започва с  поставянето на цел. Изисква се сериозен обзор, 

проучване, анализ на теоретични източници, които да попълнят цялостната визия за 
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проблема,  да дадат предпоставка за бъдещата работа и да се посочат основанията , 

заради които се извършва.  

Научното изследване се изгражда на базата на някои специфични подходи: 

- генетичен; 

- системен; 

- комплексен; 

- диференциален; 

- личностен;  

- индивидуален. 

И на базата на принципи: 

- дейностен; 

- физиолого- психологичен; 

- възрастов; 

- полова съобразеност; 

- системност; 

- конкретност; 

- обективност; 

- сравняемост; 

- прогностичност. 

 

Диагностични методи за изучаването на психичните процеси 

Като първи и особено важен метод психологията посочва наблюдението.  

„ Наблюдението е основен изследователски  метод - както в педагогиката , така и в 

психологията. Чрез зрително възприемане, регистриране и анализ на прояви, 

особености, качества се извършва изучаване на съответното явление, процес, 

свойство, черта. Обект на педагогическото наблюдение могат да бъдат събития и 

явления от педагогическата действителност, отделни лица или групи, учебни ( 

съдържателни) единици, експериментално създадени ситуации и други. Когато се 
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изучават психически състояния, особености и черти, поведенчески реакции 

наблюдението е психологическо.“35  

Наблюдението е процес, който трябва да се извършва в естествена среда и условия 

на живот така, че детето да е в максимално спокойно състояние, да няма фактори, 

които да го притесняват, разсейват, така че резултатът да е максимално „ чист“ и да 

може да се намери правилното му тълкуване. Наблюдението има своите 

разновидности, които зависят от времето, обхвата, условията на дейност. По форма 

се делят на групови и индивидуални. От изключителна важност е всеки резултат да 

бъде записват точно и на време, за да не се изпуснат важни детайли от поведението - 

този процес се нарича „ регистрация“ – попълване на фишове, протоколи, 

педагогически дневници. Наблюдението трябва да е по конкретно търсене, за тази 

цел терапевтът - диагностик, трябва да намери начин за фиксиране на получените 

данни. Този метод се използва, докато детето се занимава с някаква друга дейност, 

която да не е нова за него, а точно обратното - изисква се среда максимално близка 

до ежедневната му, в която се наблюдава неговото поведение, умение за справяне с 

различни дейности, общуване с други деца, игра по правила, преодоляване на 

проблем, емоционално състояние.  

„ При това наблюдение могат да се разкрият и особености в психомоториката, 

вниманието, общуването и други. Открояват се и особености на динамическата 

характеристика - активност, импулсивност, забавено темпо, уморяемост.“36 

За да бъде оптимално наблюдението, се проучват следните параметри: 

”Поведенчески реакции на детето или ученика 

1. емоционални реакции; 

2. говорни реакции; 

3. двигателни и мимически реакции; 

4. поведение при хранене; 

5. поведение при заспиване; 

6. поведение при организирани моменти ( занимания, уроци и други); 
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7. поведение в „ свободни моменти“ ( извънучебни занимания); 

8. поведение при затруднения, препятствия, фрустрация. 

Податливост на педагогически въздействия 

1. процес на заучаване и репродукция; 

2. работоспособност, мобилизация, издръжливост; 

3. интерес и активност; 

4. волево усилие за достигане на поставената задача; 

5. проява на бърза ориентация, съобразителност и вариативност; 

6. изградени навици ( учебни, хигиенни, културни, трудови и други); 

7. усвоени умения ( изобразителни, графични, говорни, математически). 

      Ниво на социализация 

1. отношение към режима в детската градина или в училище; 

2. отношение към възрастните; 

3. отношение към другите деца; 

4. начин на общуване ( конфликтен, съпернически, активен, пасивен.“37  

Самонаблюдението е разновидност на наблюдението, която включва осмислен акт от 

страна на пациента. Когато обаче говорим за деца със специални потребности в 

методите на диагностициране  включваме самонаблюдението само ако детето започне 

чрез куклата да анализира себе си, да се самоопределя като характер, участник в 

конфликтна ситуация, да тълкува свое емоционално състояние, да оценява своите 

действия, да се види отвън.  В този смисъл куклотерапията е уникален метод за 

достигането до необятния вътрешен свят на детето и начин да се преодолее 

натрупаното напрежение вследствие на конкретното заболяване. Проучването на т.нар. 

„дневник“ би могло да даде нови посоки и знания за детето, но това може да стане само 

с изричното му съгласие, без натиск от страна на терапевта.  

Втори основен метод в психологията е експериментът.  

Изключително силен и мощен метод, който намира своето приложение не само в 

психологията, но в други сфери на науките, където може да се намери неговото 

приложение.  
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„ Експеримент - ситуация на изследване, съзнателно създадена или случайно получила 

се, но винаги контролируема, в която условията, предизвикващи даден феномен, могат 

да бъдат опознати чрез систематичната им вариация по обусловените от тях вариации на 

ефекта, както и да бъде определен техният дял във въздействието. Основно правило на 

планирането на експеримента гласи: Варирай опитните и контролирай останалите 

условия.  Експериментът е най- прецизно поставеният въпрос за обективно реалните 

връзки между причина и следствие.“38 Експерименталните методи в психологията се 

делят на два основни вида: 

- лабораторен експеримент 

- естествен експеримент 

В контекста на научното изследване ще разгледаме т. нар. естествен експеримент 

(формулиран от руския психолог А. Ф. Лазурски), който може да се осъществи в 

условията на ежедневните занимания - игра, обучение.  

Според броя на контролираните фактори ескпериментите биват: 

- еднофакторен; 

- двуфакторен; 

- многофакторен. 

Психолого - педагогическият експеримент има две посоки:  

- Констатиращ - в началото на изследването се проучва състоянието на 

психическите процеси и свойства. 

- Преобразяващ (обучаващ) - внасят се промени в условията на тези процеси, които 

довеждат до експериментално контролирани изменения  в психиката на 

изследвания.   

При анализиране на експерименталния метод, трябва да се вземат предвид и 

взаимовръзките му с останалите методи на изследване.  

„ Между наблюдението и експеримента има твърде много общо поради факта, че 

наблюдението стои в основата на експеримента, то се извършва през всички моменти на 

експериментирането. Затова с основание често експериментът се определя като 
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усъвършенствано наблюдение. Обаче съществената разлика между тях се състои в това, 

че докато при наблюдението изследващият не се намесва в хода на явлението, при 

експеримента винаги е налице активно участие на изследващия, при което той изменя 

някои от условията на явлението или създава съвсем нови условия. Наблюдателят само 

констатира и после обяснява фактите, а експериментаторът създава фактите, за да ги 

наблюдава и обяснява.39 Ясно е, че ролята на терапевта в хода на една артсесия е 

особено сложна и многопластова що се отнася до получаване, анализиране, сравняване 

на информацията и систематизирането ѝ в единна система,  която да е в основата на 

бъдещата арттерапевтична дейност. Хипотезата, която терапевтът ще трябва да докаже, 

не може да бъде еднопланова, а да предполага нови полета за развитие и изследване, 

да бъде специфична и точно определена, да бъде доказуема – да може да се открият 

средства за проверка, да не се основава само на един факт и разбира се, не само на 

един експеримент. На базата на проведените експерименти се събират факти, които се 

анализират според условията и променливите и се превръщат в доказателства. 

Трябва да се имат предвид някои характеристики на експерименталното изследване, 

които носят своя смисъл и без които то няма да бъде достоверно; 

1. Подбор на методиката на изследване - предполага се подробно изучаване на 

теоретични източници и опита на науката в тази сфера. 

2. Установяване на характера на проблема - дали ще се изследват определени 

психически процеси, за които има вече утвърдени методи или ще се изследва 

проблем в научната сфера, т.е. новаторски решения и доказване на хипотеза. 

3. Кой ще бъде изследван - взимат се предвид всички особености на изследваните 

лица - възраст, пол, етническа или религиозна принадлежност, социална среда, 

грамотност, образование. 

В голяма част от експерименталните методи се ползва и една „ контролна група“, на 

базата на която се изчисляват приликите и разликите в получените резултати. Това 

изисква предварително съставяне, анализиране и сравняване на възможностите, 

подготовката, средата и равнището на психическото развитие и на двете групи. 

Посочените резултати или доказват хипотезата, или я отричат. Що се отнася до 
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изследването на деца със специални потребности, няма как да бъде направена 

ситуацията с „ контролната група“, защото всяко дете е с различно по степен и сила 

заболяване, живее и се учи в различна среда и получава различни по наситеност 

емоционални преживявания. Затова няма как да се приложи и резултат в цифри. Когато 

се работи по направлението на образователния театър, тогава подобна методика е 

възможна от гледна точка измерване резултатите преди и след провеждането на урок 

например, но това ще бъде само за себе си измерване на резултатите, защото в 

българските училища няма практика, която да поддържа процентното увеличаване или 

намаляване на усвоения материал и няма как да бъде съставена реална „контролна 

група“. 

Допълнителни, подпомагащи методи за диагностициране 

Следващият метод, който се използва и за научноизследователски цели и за нуждите на 

учебната и възпитателна работа, е анкетният метод. На базата на проведените анкети се 

проучват психологически, педагогически, социални проблеми. Резултатите се използват 

главно за разрешаване на поставени хипотетични въпроси или при изясняване на данни.  

„ Всяка анкетна карта (анкетен лист) съдържа: уводна (паспортна) част, в която се 

фиксират общи сведения за лицето; същинска част- в която са заложени основните 

въпроси, свързани с изучаваното явление или обект; и заключителна част. В нея могат да 

се включат и препоръки от лицето във връзка с изследваните въпроси. Всяка анкета 

съдържа инструктаж за използването ѝ. Отбелязано е до кого е адресирана и кой 

анкетира.“ 40 Всички въпроси в анкетната карта трябва да са предварително много добре 

обмислени и подредени в единна система, която да насочва към целта на изследването. 

Трябва да са: 

-  формулирани ясно, кратко; 

-  да са разбираеми; 

- да не предполагат внушения; 

-  да са обективни по същността си; 

- да се избягват дългите въпроси; 
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- да се избягват чужди думи и научни термини. 

След попълване на картите има първична обработка на данните, които се анализират и 

се поставят в определена скала, в зависимост от целта на изследването.  

Друга форма за провеждане на анкета това е интервюто. Провежда се устно и е по- 

скоро разговор с диагностичен характер. В него се задават целенасочени въпроси и се 

регистрират отговорите на лицето. И анкетният метод, и интервюто са възможни, когато 

говорим за работа на терапевта с дете, но само при изричното условие, че интервюто ще 

се води от куклата, а не от терапевта от първо лице, защото тогава ще се изпусне 

спецификата на общуването на детето с куклата, да проявяваната честност, отдаденост, 

съпричастност.  

Друг разпространен метод за проучване на особеностите на личността са въпросниците. 

„ Това е оценъчен метод, построен върху непряка самооценка. По формалната си страна 

те представляват един формализиран разговор. Информацията се получава като 

директна реакция на въпроси с утвърдителен или отрицателен отговор от опитното лице 

или като твърдения, които се приемат за подходящи или неподходящи.“41  

Оценъчните скали се използват за изучаване на някои от особеностите на изследваното 

лице, получава се яснота за наличието или отсъствието на определено качество и за 

степента на проявата му. Наблюдават се поведението и реакциите на детето и 

впечатленията за тях се попълват в определена таблица, която може да бъде с 

обозначения за количество или качество. Т.е. може да се определя с цифри или с 

прилагателни, но в повечето случаи оценките се правят и по двата начина.  

„ Чрез наблюдението на проявите и поведението на лицето се съставя и психологически 

профил или психологическа карта. Те също съдържат определени показатели и 

експериментаторът посочва равнището и степента на проява на дадено качество. 

Попълването на картата - профил се извършва след системно наблюдение и опознаване 

на лицето в различни ситуации и дейности.“42 

                                                           
41

 Пак там.  
42

 Пак там. 



 

115 
 

Беседата е един от методите за по-дълбоко опознаване на детето, а именно откриване 

на неговите специфични предпочитания, склонности, отношение към света и околните, 

развитие на нервната система, мотиви за определено поведение и емоции. 

„Чрез беседата се събират сведения и за знанията, общата култура, развитието на 

говора, мисленето на изследваното лице. В много случаи се прилага и за разясняване на 

данни, получени от наблюдения, от тестов метод, социометрични и проективни методи 

и др., или за събиране на допълнителна информация за изследваното лице и историята 

на неговото развитие.“43 При провеждането на беседата на терапевтите се препоръчва 

да не си водят бележки, за да може да се поддържа атмосфера на непринуден разговор, 

да се наблюдава експресията на тялото и лицето и поведението на изследваното лице. 

Разновидност на беседата е диагностичният разговор, който спомага за събиране на 

разнообразна информация за детето по повод важно събитие или някакво необичайно 

явление в живота.  

„ Разговорът може да бъде стандартизиран и нестандартизиран. А може и от смесен тип. 

При първия вид отговорите са предварително дадени. Според Г. Бижков  въпросите при 

един разговор биват въвеждащи, контактни, преходни, контролни, формални.“44 В 

преучилищната и училищната педагогика, в социалната и специалната педагогика с 

голям успех се ползват социометричните методи. 

„ Социометрията като клон на социалната психология изучава поведението на индивида 

в неговото социално обкръжение ( в малката група). Проучват се моделите на спонтанни, 

социални взаимоотношения в социалната група, породени от симпатия, антипатия и 

безразличие, т.е. изучава се афективната и интимната структура в определена малка 

група и ролята на отделни членове в нея. Също така и социалният статус на всеки неин 

член.“45 Във всеки един момент на социометричното проучване се следват определени 

стъпки, които предполагат правилно протичане на процеса и разбира се, обективност на 

получените резултати. 
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Съществуват още един вид методи, които се използват в педагогиката, но се прилагат и в 

клиничната практика при деца с отклонения в поведението.  

„ Проективните методи са техника за изучаване на подсъзнателните аспекти на 

личността като цяло. Основани са на понятието „ проекция“, прието като защитен 

механизъм на Аза. Тя се изразява в несъзнателно приписване на собствени мисли, 

преживявания, желания, намерения, чувства на друго лице или на външния свят. Това се 

извършва по време на изследването, провокирано от „ стимулен материал“, който 

експериментаторът предлага на вниманието на изследваното лице. Материалът е 

различен: картини, рисунки, петна, цветове; слово - думи, изречения, разказ и др. във 

вид на различни образи ситуации и други. Те предизвикват у изследваното лице лично 

отношение и реагиране със съответни емоции, реакции, мнения, съждения, 

поведенчески актове.“46 Опитът на специалистите посочва някои от успешните 

проективни техники за диагностициране като: 

- Сюжетни картини - това са „сюжетни картини със скрит смисъл“. Принадлежат 

към конструктивните проективни техники и наблюдават творческото развитие на 

детето. 

- Рисувателни тестове - тук се включват свободно рисуване, рисуване на тема 

„моето семейство“,  

- Проективни тестове - проучва се в дълбочина поведението на деца и ученици в 

особено силни емоционални ситуации - забрана, неодобрение, пречка. 

Обикновено се стига до дълбочини в емоциите, за които много малко хора искат 

и могат да говорят и затова този метод има доста ограничено значение и 

приложение. Тук става въпрос и за особеностите на тълкуване на получените 

резултати, които зависят от качествата и подготовката на експериментатора. 

 

 Важно средство и метод  за диагностика са тестовете. Те биха могли да бъдат с 

педагогическа насоченост или част от психологическо изследване. Има няколко основни 

компонента, които един тест трябва да притежава, за да бъде обявен за валиден. 
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„ Известно е, че всеки тест трябва да притежава следните основни характеристики: 

обективност, валидност, надеждност, сравняемост, икономичност, полезност и 

безпристрастност ( Г. Бижков), за да може да оправдае очакванията и целта, с която е 

използван.“47 

Както вече беше споменато, вниманието има особено важно значение за развитието на 

детето. Затова и в педагогиката и психологията съществува цял раздел с тестове за 

изследване на вниманието и неговите свойства като концентрация, обем, 

разпределеност, превключване, устойчивост. Съществуват още тестове за възприятие, 

тест за зрителна памет, за изследване на паметта, за логическо мислене, за 

математически понятия. 

Какви методи за диагностициране ще използват терапевтът, педагогът или психологът 

зависи само от това, какви цели са поставени и към какви резултати се върви. Ясно е, че 

при децата със специфични потребности се изисква подготовка, която да синтезира 

знания, умения, опит при провеждането на диагностичните методи и способност за 

правилно тълкуване на получените резултати. С оглед на провеждането на който и да е 

диагностичен метод, терапевтът трябва да проявява качества като съпричастност, 

съобразителност, настойчивост, да бъде рефлективен, общителен, честен, емпатичен, 

вежлив,  добронамерен, да умее да съпоставя, анализира и успокоява, да проявява такт 

и търпение. Целият диагностичен процес трябва да бъде внимателно премислен и 

сериозно подготвен, анализиран, тълкуван и поставен в определените педагогически, 

психологически или социални рамки, така че получените резултати да дадат основата на 

една сериозна терапевтична работа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Всички методи, характеристики и функции на изброените техники и технологии оформят 

едно ново направление в арттерапевтичната работа, което обхваща всички онези 

модули, които работят за доброто на клиента. Чрез средствата на техниките, техните 

безбройни варианти, основата, която дават, и всички възможности на технологиите, 

които са пряко свързани с арттерапевтичната работа, в контекста на образованието и 

играта се появява ново направление - технология на куклотерапията. Тя  безспорно 

съдържа в себе си всички компоненти, които една арттерапевтична дейност трябва да 

има, но по своята същност, функции, насоченост и съдържание се отличава именно с 

това, че в нея присъства КУКЛАТА като средство за общуване, за преодоляване на 

кризисни състояния, за социализиране, за самооценка. Куклата се явява незаменимо 

средство за общуване между детето и терапевта и предполага съвсем ново развитие на 

взаимоотношенията за преодоляването на проблемите. Световната практика в тази 

сфера показва високи резултати при подобна терапевтична дейност и разработва все 

повече начини за обучаване на терапевти, учители, възпитатели. Създаването на 

технологията на терапията с кукли се базира на представянето на техниките и 

технологиите, които в контекста на научното изследване имат пряка връзка с нея. Силно 

вярвам, че развиването на такава технология би могло да е в помощ и на психолози, и на 

педагози в пряката им работа с децата. Сборът от арттерапевтичните техники с техните 

функции, насочва вниманието ни към терапията с кукла, защото тя ползва всички 

методи, концепции, за да се оформи като естествено попълнение в списъка на 

арттерапевтичните техники. 

Терапевтичната работа с кукла изгражда емоционални умения като: 

• назоваване и разпознаване на чувствата; 

• изразяване на чувствата; 

• контролиране на чувствата; 

• намаляване на стреса. 

И когнитивни умения като: 
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• самоосъзнатост; 

• правилна самооценка; 

• спазване и разбиране на нормите на поведение; 

• социализация; 

• определяне и постигане на поставени цели. 

Отбелязват се сериозни резултати в социалното и емоционалното развитие на децата. Те 

стават по-отговорни, уверени, внимателни, загрижени, разбиращи, съчувстващи и 

толерантни. При децата със специални образователни потребности се подобряват: 

• поведението;  

• социалните умения; 

• комуникативните умения; 

• самоконтрола; 

• самооценката. 

 

 Изследователският интерес бе фокусиран върху всички онези арттерапии, които имат 

пряка връзка с поставените цели и задачи. Характеристиките, функциите, формите и 

приложението  на терапиите оформиха и развиха тезата, че куклотерапията е уникален  

арттерапевтичен метод, който дава възможност на детето с проблем  да преодолее 

натрупаното напрежение, да се освободи от страховете си, да постигне високи лични и 

учебни постижения, да оформи правилна самооценка, да намери своето място в 

обществото.  

 Взаимодействието между представените арттерапии, допълването им дава нова посока, 

що се отнася до развитието и прилагането на арттерапевтичните методи и по- конкретно 

терапията с кукли при деца с  образователни, умствени, емоционални, 

рехабилитационни и медицински  проблеми. Структурата на куклотерапията предполага 

вариативност, гъвкавост и адаптивност към всеки един случай. Анализът и сравняването 
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на арттерапиите устави, че всички терапии, които са свързани с изкуството, биха могли  

да бъдат  подпомагаща терапия на вече назначена медицинска такава; тогава скалата на 

постигнатите резултати ще отчете нови нива, дори и промяна в медицинските 

показатели. Спокойствието, сигурността, които трерапията с кукли носи на детето, биха 

му дали възможност да се радва на живота и постигането на резултати.   

След проведените терапии с кукли, анализирането на поставените цели и получените 

резултати може да се каже, че терапията с кукла влияе положително върху деца с 

рехабилитационни, медицински, емоционални, умствени и физически проблеми. 

Куклата беше използвана и като средство за общуване, и като посредник между детето и 

терапевта и доказа „ефекта на сигурност“, който носи, когато е създадена от детето или 

когато то играе с нея. Преодоляването на натрупаното емоционално напрежение съвсем 

естествено води до гореспоменатия ефект и затвърждава тезата, че терапията с кукла със 

своята специфика има своето място в списъка на арттерапиите, развивайки и 

усъвършенствайки техниките, методите и средствата за постигане на „ефекта на 

сигурност“. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
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Приложение 2 

СХЕМА ЗА СЪЧИНЯВАНЕ НА ВЪЛШЕБНА ПРИКАЗКА 

1. Избираме и описваме един персонаж, който ще бъде главният герой на 

приказката. Той може да бъде: 

 Пътешественик; 

 Селяниин; 

 Девойка, момченце; 

 Принц, принцеса. 

2. Да си представим какво желае, какво му липсва, за да бъде щастлив, какво 
търси: 

 Скъпоценен предмет; 

 Любов, брак; 

 Талисман; 

 Вълшебно животно; 

 Съкровище. 

3. Разказваме как героят получава съвет или помощ от: 

 Добър магьосник, фея, мъдрец; 

 Животно; 

 Съновидение; 

 Стар документ; 

 Родител; 

 Случаен пътник. 

4. Как героят заминава на пътешествие. Това зависи и от досегашните условия. 

Може да замине случайно, да се загуби в гъстата гора, да отлети с летящ 

предмет и т.н. 

5. По пътя си той среща добър приятел: 

 Фея; 
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 Животно; 

 Слуга, великан, джудже; 

 Старец, старица; 

 Говорещи предмети. 

Възможност за изпитание на героя - дали ще помогне, дали ще се поддаде на 

изкушение и т.н. 

6. Представете препятствията, които трябва да преодолее: 

 Свръхчовешки задачи, загадки, гатанки; 

 Зли магии, вещица, Баба Яга; 

 Дракони, чудовища, ламя; 

 Природни бедствия; 

 Крадци, разбойници. 

7. Героят се справя с всичко и отива до целта на пътуването си. Опишете мястото: 

 Остров; 

 Дворец; 

 Пещера; 

 Страноприемница. 

8. Какъв е противникът, врагът на героя: 

 Зъл цар, коварна царица; 

 Главатар на разбойниците; 

 Чудовище, змей, великан, човекоядец; 

 Дявол, вещица; 

 Непобедим момък. 

9. Отначало героят е победен или подвластен на своя противник. Той е: 
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 Задължен да извършва непосилен труд; 

 Ранен; 

 Хвърлен в тъмница, осъден на смърт; 

 Вкаменен, превърнат в нещо; 

 Измамен, подменен с някого; 

 Умъртвен. 

10. Разкажете как приятелят му помага: 

 Лекува го; 

 Освобождава го от магията; 

 Дава му специално оръжие; 

 Бие се вместо него. 

11. Представете решаващата битка и победата на героя над своя враг и намирането 

на това, което е търсил и желал ( в зависимост от предишните етапи). 

12. Как героят се завръща обратно. Какво или кого е взел със себе си? Какво би 

могло да се случи по обратния път?: 

 Отмъщение от страна на роднините на врага; 

 Преследване; 

 Поддава се на изкушения. 

Приказката винаги завършва с щастлив край! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 
 

 

Приложение 3 
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Приложение 4 

„Пещерата“ 

Имало един селянин на име Петко. Той имал приятелка, която се казвала Рената. После 

той търсил съкровище. В съня му Рената му казала, че има съкровище в пещерата на 

смъртта. Една сутрин той станал в пет часа и тръгнал към пещерата на смъртта. По пътя, 

обаче, срещнал стареца на име Данчо, който му дал два ножа. После той среща 

обикновени разбойници. Те били тръгнали за друго съкровище, но преди да потърсят 

съкровището искали да убият вещицата Рената. Той им казва:  

- Ама, тя ви е приятелка! 

И те тръгват да го гонят. Той тичал, тичал и паднал в една дупка. Така се скрил от 

разбойниците. Но той умеел да се бие. После разбойниците разбрали за дупката и Петко 

им направил капан. Минали през една трева и Петко натиснал копчето.  И тревата 

избухнала. Те паднали с викове, после Петко ги набил. Те били двама. И после направил 

гаф и на другите двама. Те били четирима и те минали през тревата и той натиснал 

второто копче и попаднал в дупката с два бика. Петко тръгнал за съкровището. Той 

видял човекоядеца и го попитал: 

- Какво търсиш? 

Човекоядецът му отговорил: 

- Търся вещицата, за да я убия! 

- Защо искаш да я убиеш? 

- Защото тя ме омагьоса и искам да ѝ отмъстя! 

- Как те омагьоса? 

- Превърна майка ми в чудовище...осъди ме да пазя съкровището в пещерата на 

смъртта. 

Като чул за съкровището Петко наострил слух. Човекоядецът казал на вторият си слуга/ 

той имал двама/, къде се намира златото, а Петко случайно чул какво си говорят и 

тръгнал към съкровището. По пътя видял коте на име Рози и Рози му измяукала три 

пъти. После котето проговорило с човешки глас: 
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- Какво търсиш, Петко? 

Той извадил ножа и изплашил котето, защото искал да му каже къде се намира златото. 

Котето тръгнало с него по пътя и го одраскало по крака. Петко извадил сгъваемия нож и 

го насочил към котето Рози. След това хвърлил ножа. Петко видял, че ножът пада до 

котето. След това дошъл човекоядецът. После човекоядецът накарал Петко да премести 

синьо- червения гардероб до вратата, а пък бюрото до другия прозорец и Петко 

изпълнил и му казал: 

- Не убивай Рената! Ако се доближиш до Рени, ще те превърна в пъзел с щракване 

на пръстите! 

Петко казал на котьо Луи/ другото име на котето/: 

- Ще извадя ножа и ще разпоря корема на човекоядеца, но преди това трябва да ти 

кажа нещо, Луи. Отиди в Скай сити- в този град е дворецът. Занеси това шишенце на 

майката на човекоядеца и ѝ кажи да го изпие. То ще ѝ помогне да върне човешкия си 

вид.  

Тогава Петко завързал шишенцето с течността на врата на Котьо и Котьо тръгнал. 

Изведнъж Петко чул шум. Като че ли много хора викали зад стена.Петко се досетил, че 

това са хората от корема на великана. Изчакал да заспи, разпорил му корема, извадил 

всички хора и всички заедно натъпкали корема с камъни. По погрешка обаче сложили 

котето Джони, но то измяукало пет пъти и те го чули. Наложило се отново да разрежат 

корема и да го извадят. В това време Рози се върнала с майката на човекоядеца, която 

заплашила Петко. В тоя момент се появило динозавърчето Рони и ухапало майката. Тя се 

обърнала да види кой е зад нея. Динозавърчето казало с човешки глас: 

- Хи, хи, хи! 

Майката посегнала да грабне динозавърчето, но то щракнало с опашката си и я 

превърнало в пъзел. 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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Приложение 7 
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Приложение 8 
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Приложение 9 

ПЛАН НА УРОК № 5 

„Помещенията в дома“ 

Материали: 

Стаите в къщата – листове А4 в различен цвят за всяка стая с надпис  върху всеки с 

наименованието на съответната стая. 

Картинки с мебели и оборудване, принадлежащи към различни стаи. 

Пряка цел:  

Да помогнем на Иви да се ориентира в помещенията на дома. 

Да подредим мебелите в правилната стая от къщата. 

Косвена цел:  

Децата, ориентирайки Иви, да прочетат наименованията на стаите. 

СЦЕНАРИЙ на 5. урок 

/всички разговори се водят на английски/ 

Влизам с Иви. Поздравявам децата. Иви също поздравява децата. Децата поздравяват 

мен, поздравяват и Иви. 

Иви Може ли днес да играем някоя игра? Коя игра ще играем днес? 

Аз Ще изберем игра, след като свършим да говорим за това, какво има 

в една къща. 

Иви В коя къща? 

Аз По принцип в къщата. Във всички къщи. 

Иви Ти била ли си във всички къщи? 

Аз Не, но… 

Иви Тогава откъде знаеш какво има в тях? Сега може ли вече да играем? 

Аз Още не сме започнали със стаите в къщата. Ти знаеш ли какво е 

къща? 

Иви Ами да, нали си имам къща. Живея в кашона. /поглежда към 

кашона/ 

Аз Разкажи ни за своята къща. Колко стаи има в нея? 

Иви Какво е “стаи“? В кашона ми няма стаи. Има книги. Сега може ли 

вече да играем? 
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Аз Иви, първо ще си свършим работата, а после ще играем. 

Иви /Към децата/ Уф, добре. Какво е “стая“? Ти, Х, имаш ли стая? А ти, У, 

имаш ли стая? /Обръща се към всяко дете по име и го пита дали 

има стая/ 

Децата Отговарят и обясняват. Аз помагам, където трябва.  

Когато назоват някое от помещенията в дома, аз изваждам 

съответния лист с напечатано на него името на помещението. 

Ако някой говори на български, Иви ме пита какво е казал, а аз 

помагам на детето да ѝ го каже на английски … 

Иви А това какво е? /Поглежда към картинките с мебели - леглото/ 

Децата Легло. 

Иви А в коя стая стои? 

Децата В спалнята. 

Иви А това какво е?  

Децата Това е печка. 

Иви За какво е? 

Децата За готвене. 

Иви Ама тя е от хартия.  

Аз Това не е истинска печка. Това е картинка на печка. 

Иви Аха. И тя ли стои в спалнята? 

Децата Не, в кухнята. 

 Иви разпитва и за останалите мебели, а децата ѝ казват коя 

мебел в кое помещение стои. 

Иви А как се казва стаята, в която се държи четката за зъби?  

Децата Баня. 

Иви Много искам да видя четка за зъби. Никога не съм виждала.  

Аз Моля едно от децата да донесе четка за зъби, за да покажем на 

Иви. Когато я донасят, аз я хващам, разположена хоризонтално, 

за да я покажа на Иви. 

Иви Много е красива! Може ли да ме срешеш? 

Аз Поглеждам към децата с усмивка. Питам ги може ли да среша Иви 
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с тази четка? 

Децата Обясняват, че тя е за зъби. Евентуално, че има други четки за 

ресане. 

Иви А как се мият зъби? Така ли?  

/отваря уста и започва да си върти главата, така че четката да 

ѝ търка небцето/ 

Децата Обясняват как се мият зъби. 

Иви Значи четката за зъби стои в банята. Искам и аз да имам баня. Да 

седя на тоалетната и да гледам телевизия. 

Децата Обясняват, че тоалетната не е стол или за какво се използва. 

Иви А вие защо седите на нея? 

Децата Обясняват 

Иви А на какво седите, като гледате телевизия? 

Децата На диван/фотьойл/стол. 

Иви Искам и аз телевизор. А как се казваше стаята с телевизора?  

Децата Дневна/хол. 

Иви А може ли да си имам телевизор в кашона? 

Децата/Аз Не, но може да има картинка на телевизор /или пък „да“ и пак 

обясняваме, че може да е картинка на телевизор/ 

Иви Обаче искам и аз къща. Може ли да ми направите къща? С баня и 

хол, и … как се казваше тази стая? /показва листа със спалнята/ 

Децата Спалня. 

Иви Да, и със спалня? Искам и аз къща. Ще ми направите ли? 

Децата Съгласяват се. Ако се колебаят, аз ги насочвем. 

Аз Можете ли да направите на Иви къща? Може да вземем голям 

кашон и да го разделим на стаи. Можем да ѝ залепим картинки на 

мебели и да ѝ напишем коя стая как се казва, за да не ги забрави. 

Иви О, днес беше много интересно! Много ви благодаря за помощта! 

/Прозява се/ Аз много се уморих, обаче, и отивам да си спя в кашона. 

Довиждане! 
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