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Abstract: The theatre becomes one of the interactive forms of education that offer new contemporary ap-
proach of teaching and learning for nowadays generation. Children learn by practice and through experience 
while participating in a theatrical game. The need to introduce the educational theatre into the initial stage of 
education, the prompt for it to take a well-deserved place among other educational areas, has become more 
acute. Thus, the theatre turns into a bridge between entertainment and education. The paper presents the au-
thors experience from implementing drama education at primary school. Examples are described and the re-
sults are analysed. 
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Обучаването на децата в начален етап на образованието е ключов момент в развитието им. Тради-
ционните методи не са достатъчни за това. Те по-скоро ги унифицират по пътя на постигане на общи из-
исквания, относно компетенциите им. Ново технологично поколение прекрачва прага на училището. То 
има своята специфика относно възгледи, потребности, възможности и стремежи, разминаващи се с въз-
приетите догми и консерватизъм на образованието. Този сблъсък поражда необходимостта от промени, 
чрез които образованието да се адаптира към заобикалящата ни действителност тук и сега. Една от въз-
можностите са интерактивните методи. Те се прилагат от учителя с влагане на творчество, креативност 
и комбинативност, пречупващи стандартния учебно-възпитателен процес. В основата на процеса на уче-
не е усвояването на знания, умения и компетенции, които овладени посредством традиционни методи 
поставят ученика в ролята на пасивен слушател и изпълнител на задачи. При използване на интерактив-
ни методи, ученикът е активен участник в процеса, защото учи чрез правене и преживяване. Заангажи-
рано емоционално, детето запомня и интегрира новите знания в личния си опит. Това е ефектът, който се 
постига с използването на интерактивните методи. Погледнато физиологически – онази част от мозъка, 
свързана с движението е свързана и с ученето. Ето за това колкото повече има правене на нещата, раз-
лична активност на ученика и преживяване, толкова по-успешен е процесът на ученето. Според Николо-
ва, учениците имат нужда да усетят, да преживеят, да видят и да докоснат образователния процес. Имат 
нужда от „учене, което протича на фона на дейности, изискващи правене, дискутиране, преживяване“, 
от „по-разнообразни форми на активност“ [1]. „Качеството на формата, чрез която се извършва препода-
ването и цялостния процес на обучение, става все по-зависима от атрактивността, риторичността, витал-
ността и всичко, което доближава преподаването до истинското педагогическо майсторство, сродявай-
ки го с изкуството“ [2]. Така посредством интерактивните методи ученикът запомня по-бързо и по-дъл-
готрайно новите знания като ги интегрира в личен опит. В основата на прилагането им е ученето чрез пре-
живяване. То се основава на личния опит, но се разгръща в учебно-възпитателния процес. Характеризира 
се със стъпките: преживей, сподели, обсъди, обобщи, приложи. Учениците имат едно или няколко струк-
турирани преживявания. Те споделят своите емоции, чувства, мисли, възприятия. Обсъждат и обобщават 
моделите и динамиката на преживяванията. Те прилагат наученото посредством по-ефективно поведе-
ние в заобикалящата ни действителност.

Една от групите, отнасящи се към интерактивните методи са игровите методи. Към игровите методи 
е познат театърът /интерактивен театър/. Той е една боичка от пъстроцветната палитра на изкуствата. Де-
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цата творят като се занимават с изкуство. Творчеството е онзи механизъм, който разгръща качествата и 
дарбите, очертаващи контурите на истинската същност на личността. Те са специфични за всяко едно де-
те. Децата са толкова различни и, за да се развиват хармонично и пълноценно е необходимо да творят. 
Театърът има способността да докосва най-фините струни на детската душа – емоциите. Благодарение на 
това умело въздейства върху нагласите, ценностите и убежденията така, както традиционните методи не 
могат. Театърът не само предизвиква емоционална реакция у публиката, но отправя и послания, по такъв 
начин, че те да се възприемат като модел на поведение. Децата учат чрез правене и преживяване, въвле-
чени в театралната игра. Тя се превръща във форма на обучение, когато се реализира посредством ино-
вативни елементи – колаборация на театър и балет, избор на музика, избор на хореография, импрови-
зации, творческо участие на деца и родители в изготвяне на декорите и реквизита, създаване на творче-
ски продукт [3].

В театралното представление се обединяват в синхрон декори, движение, реплики, жестове и мими-
ки, в едно цяло, което създава въздействащи моменти. Открояват се моменти на пълно сливане на зри-
телите с героите на пиесата или на противопоставянето им. Театърът въздейства чрез съпреживяване 
действието на сцената, защото е естетическа продуктова дейност. Публиката е въвлечена интелектуално, 
когнитивно, емоционално. Ескалира необходимостта от въвеждане на образователен театър в начален 
етап, който да заеме заслужено място наред с другите образователни направления в отговор на потреб-
ностите на новото поколение. Театърът се превръща в мост между образованието и развлечението. Той е 
една възможност за гъвкаво адаптиране на образованието към непрекъснато нахлуващите промени в за-
обикалящата ни действителност. 

Даниела Тасевска [4] разглежда термина „образователен театър“ (theater-in-education) като допълне-
ние и разширяване на развлекателните цели на театъра, с открояване на въздействащия му потенциал 
относно знанията, нагласите и поведението на публиката в посока промяна. Тя се осъществява посред-
ством методи, подходи, похвати и техники на театралното изкуство. В научната литература освен терми-
нът „theater-in-education“ се използват и други термини – „educational drama“ и „process drama“.

Идеята за образователен театър датира от 70-те години на XX-ти век в Англия, когато преподаватели-
те Gavin Bolton [5] и Dorothy Heathcote [6] започват да обмислят, планират, практикуват и анализират то-
ва, което авторите наричат тогава „драма в образованието“. Образователната драма като техника в учи-
лището е била използвана най-често за изучаване на история и майчин език. През 1990 година, Cecily 
O’Neill полага основите на процеса на образователна драма, който нарича „Process Drama“. O’Neill опис-
ва процеса на образователната драма като „тематично проучване, а не изолирани етюди, в което резул-
татът не е предварително определен, а се открива в процеса на изпълнение“. Според Николова образова-
телният театър „представлява един ефективен подход в образованието, тъй като предполага трупане на 
опит и знания в една алтернативна реалност (въображаема ситуация), наситена с връзки, взаимоотноше-
ния, конфликти и разнообразни поведенчески модели“ [7].

В образователната ни практика „за обучение чрез драма се приемат различни етюди, които ученици-
те драматизират в клас, малки пиеси, които разиграват със своите съученици под формата на ролеви игри 
или пиеси по сценарий, които представят на училищна сцена“ [8]. Във фокуса на образователния театър 
е „обучителното представление“. В него Василева вижда ролята на учителя като „креативния фасилита-
тор, който от процесите на типичната ситуативност, в която често влизат учениците, стимулира към дейст-
вия и взаимодействия в нова и надграждаща се игрова действителност и импровизации. Той се превръ-
ща в анализатор, който преработва преживяванията на учениците, насочва ги към осъзнаване, приемане 
и задейства в нови посоки“ [8].

В образователният театър, учителят се определя като драма учител, а учениците приемат различни 
роли, което е зависимост от обучителното представление. Драма учителят се определя като„...медиатор, 
консултант и ръководител по време на ролеви игри, в които учениците, импровизирайки, постигат специ-
фични за обучението цели. Освен това, „драма учител е онзи учител, който използва драма техники, ко-
гато преподава, фасилитира учениците по време на ролева игра и ръководи при поставянето на пиеса по 
сценарий“ [8]. Спецификата на образователния театър се изгражда върху основата на обединяването на 
различни жанрове изкуства и заимстването на разнообразни изразни средства с цел провокиране и акти-
визиране участието на децата в различните нива на учебно-възпитателния процес.

Образователният театър като съвременен метод се противопоставя на репродуктивното учене, опи-
райки се на интерактивното включване на учениците в процеса. При интерактивното учене водещо мяс-
то заема опитът, посредством който се възприема ефективно и успешно образователното съдържание, 
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тъй като в процеса се ангажират знания, умения, емоции и чувства. В резултат на това участниците осъз-
нават знанието по автентичен начин, защото формирането на понятия е на базата на придобит опит, а не 
посредством дистанцираното знание, формулирано и наложено от някой друг.

Според Николова [9], се открояват десет етапа в технологията на образователния театър: поставяне 
на целите, понятийно селектиране, избор на драматургичен проблем/ конфликт, сътворяване на образи, 
създаване на сценарий за малка пиеса, репетиционен период/ драматизиране на роли, позиции и персо-
нажи/, декори и сценичен дизайн, представлението, дискусионен анализ, оценка на реализираното об-
разователно представление.

Работата с учениците в занималнята е натоварена и много изморителна. Занималнята стартира в мо-
мент, в който са занижени вниманието, концентрацията и желанието за работа на учениците. Те имат 
нужда от нови мотиви за учене, активиране на участието и ангажимента им в учебно – възпитателния 
процес. Това се постига с активен отдих и използване на интерактивни методи на работа. Алтернатива е 
включването на кратки етюди, с които се затвърдява новото знание, както и с образователен театър. Така 
възникна нашия образователен театър „Под гъбката“. В реализираното ни представление „Под гъбката“ 
поставените цели се припокриват с целите, характерни за ученето чрез преживяване: афективни, емпа-
тични, комуникативни, когнитивни. Те са пряко свързани с основната цел – постигане на високи нива на 
поставените критериите на учене: мотивация за учене, достъпност, усвояемост, резултати в учебния про-
цес. Селекцията на образователното съдържание се фокусира върху киноприказката на Владимир Суте-
ев „Под гъбката“. Историята ни пренася в една гора. Завалял проливен дъжд и горските обитатели потър-
сили спасение в една гъбка, растяща на горската полянка. Драматургичния проблем се въвежда посред-
ством говореща кукла – Петрушка, таралеж, наблюдател на случващото се: първо гъбката забеляза мрав-
чица, след нея пеперудка, мишленце.....и други горски обитатели. Дали те ще си подадат ръка и ще на-
мерят място под гъбката на сушенка? Вплитат се проблемите на емпатията, сътрудничеството, взаимопо-
мощта, работата в екип, социализацията, хуманността и добротата. Проблеми, които не могат да се решат 
от репродуктивното учене, но могат да се поставят в театъра и децата да ги разрешат чрез правене и пре-
живяване. По този начин получените знания са практически, а не се натрапват от друг и успешно се ин-
тегрират в личен опит. В интересен драматургичен сблъсък са поставени героите Лисана и Зайко – прес-
тъпват на сцената като врагове, но си тръгват като приятели. За изясняването на драматургичните кон-
фликти се сътворяват образи. Изградените образи се включват в сценария на образователната драма, на-
писана от учителя. За създаването му служи текст на В. Сутеев, но с нови прочит на учителя (автора, б.р.). 
В него намират място два типа персонажи: класически и нови. Класическите са мравка, пеперудка, миш-
ка, врабец, заек, лисица и жаба. Сред тях се раждат и нови: таралеж, калинка, горска фея, цветя, дъждов-
ни капки. Дъждовните капки и цветята са одухотворени – ролите им се изпълняват от ученици. Капчици-
те танцуват на полянката, а цветята се събуждат от горската фея и танцуват около нея. Гората е приказна 
и в нея оживяват невидими вълшебни същества. Това е отново начин на откъсване на актьорите и публи-
ката от действителността, за да се преселят в един по-красив, паралелен свят. За да изживеят душевен ка-
тарзис. Репликите на героите са нови и съществено се отличават от класическия разказ. Те са адаптирани 
към нагласите и потребностите на съвременния ученик. Така той ги разбира, слива се с героя си и съпре-
живява случващото се на сцената. Учителят влиза в редица образи – на сценарист, режисьор, актьор, фа-
силитатор, медиатор. Интересен, например, е образът на лисицата. На всеки е известно, че лисицата пре-
следва зайци. Образът на лисицата е многопластов: в драмата тя преследва заека, още от излизането на 
сцената. Загатва за присъствието си като се появява облизвайки се и заканвайки се с пръст, по време на 
танца му. На сцената тя явно го търси и му се заканва. В същото време още с танца си лисицата изграж-
да образа на кокетка. Когато не намира заека, тя представя на публиката друг приоритет – нейната визия. 
Това не е просто лисица, гонеща заек – тя има комплекс за това как изглежда и го решава с разкрасител-
ни процедури, с които се занимава на сцената. Ето още един драматургичен проблем с адресант – съвре-
менното поколение. Нещо повече – лисицата през цялото време на сцената кокетничи /пудри се, опра-
вя си прическата, джентълмени и правят огледало и люлка, на която да се полюлее/. Напуска сцената не 
толкова разочарована, че не е намерила заека, но загрижена, че е време за фризьор. Докато тя кокетни-
чи, героите под гъбката не са статични – дават своята оценка на поведението и. Присмиват й се, сочат я с 
пръст, осъждат поведението й. В същото време тя се държи аристократично и надменно. Поставя се още 
един проблем – какви искаме да бъдем и как да се държим помежду си. Харесва ли ни да бъдем като ли-
сицата или я осъждаме? Накрая, по време на поклоните, образът на лисицата се променя – сприятеля-
ва се със заека. На практика тя получава втори шанс да се поправи и да бъде добра. Посредством слож-
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ния й образ и промените в него, на децата се внушава идеята, че никога не е късно да се преосмислят на-
гласите, поведението и отношението към околните. Те разбират, че най-добрата победа е над самия се-
бе си. Пред очите им образът на лисицата претърпява катарзис. Основната идея и цел на всяко театрал-
но представление е катарзисът.

Следва най-емоционалната част от планирания образователен театър – репетициите. Проведени 
преди или по време на самоподготовката на учениците, те положително я повлияват като повишават 
ефективността на поставените критерии за учене – мотивация за учене, усвояемост, активно включване 
в учебния процес, постигнати резултати. Малките актьори осъзнават, че не е важно точното изпълнение 
на репликите на героите, а всеки да се почувства вътре, в своя герой и да импровизира. Учениците, зав-
ладени от магията на театъра, по време на репетициите изпълняват не само своите роли, а имитират дру-
ги герои. Създава се усещането, че те не искат да слязат от сцената. Не само съпреживяват случващото 
се, но живеят на сцената, водени на крилете на въображението. Посредством репетициите, децата могат 
да регулират емоционалните си преживявания, да разбират взаимоотношенията си с другите, да нами-
рат решения при възникване на проблеми, да преосмислят поведението и отношението си с другите, да 
се чувстват като колектив всички заедно. Влизайки в познати и непознати роли, креативно и чрез въоб-
ражение, те удовлетворяват актуалните си потребности от себеизява и взаимодействие със социума. Ко-
гато децата израстват в среда, в която се говори за чувствата и причините за поведението, те развиват се-
беувереност, усещане за собствена ценност, себеуважение. Те развиват своята емоционална интелигент-
ност. Експресивното изразяване е ценен опит за по-срамежливите и стеснителни деца. Така те изграждат 
умения за: демонстриране на емоциите си, по-висока самооценка, по-богат репертоар от поведенчески 
реакции, приемане и емпатия към различните от тях, приемане и уважение към самия себе си, осъзнава-
не, че всяка житейска ситуация има решение [3].

Подготовката на декорите и реквизита е прецизна с цел максималното потапяне и съпреживяване на 
действието на публиката. Използвани са професионално ушити костюми за оперетната студия на учили-
щето. Сътворени са и нови костюми. В изготвянето на декорите се включват и ученици, и родители. Всич-
ки заедно изработват дизайна на сцената – разцъфнала пролетна гора, гъбка, полянки, цветя, слънце, 
дърво. Всеки герой се пресъздава до последния детайл.

След усилената подготовка неусетно идва време за самото представление пред публика. Учениците 
дават всичко от себе си за успешната реализация на творческия продукт, представен с иновативните си 
елементи – синтез на театър и балетно изкуство, импровизации, избор на музика и хореография, креа-
тивно изработване на декори и дизайн на сцената, активно участие на деца и родители в целия процес на 
подготовка на образователната драма. 

Следва оценката – реализираният театър постига целите си. Учениците, въодушевени от представя-
нето си, желаят отново да изиграят пиесата. Показват готовност за нови предизвикателства на нови хо-
ризонти в изкуството. Публиката се надява това да е началото на поредица творчески и креативни изя-
ви на децата.

Участието в образователния театър на учениците води до ефективни стимули за промяна на действи-
ята, нагласите, мисленето, чувствата и средата. Те развиват себе си по един креативен начин, както отбе-
лязва Кларк „децата обичат предизвикателствата и когато те са поставени по положителен начин и с не-
обходимото поощрение, учениците са склонни да изпробват силите си“ [10]. Според Василева „Целта на 
учителя е да стимулира учениците да видят себе си и реалността през призмата на науката и учения, кои-
то дават достоверни, адекватни или обективно удовлетворителни отговори. Намирането на научно обо-
сновани резултати насърчава учениците да търсят подобни решения за справяне и в нови ситуации“ [8].

Идеите за театър в образованието, пораждат сътрудничество, критична оценка, решаване на пробле-
ми и конфликти посредством творчество и иновативация. Учениците в условия на партньорство и коопе-
риране започват да се учат да приемат различната гледна точка, да се съобразяват с чуждо мнение, да ко-
ригират поведението си, да различават добро и зло. Някои учениците променят ценностните си нагласи, 
съпоставени с ценностите на другите в групата. В процеса на образователна драма, участниците опозна-
ват особености на личността на другите, които до този момент са били непознати. 

Интерактивният метод – театър в образованието – създава условия на подкрепа, творческо и креатив-
но мислене, придобиване на умения за анализ на поведението и отношението към другите в групата. Раз-
решава дефицита от вербална комуникация в съвременното поколение. Изгражда се емоционална, же-
лана и динамична готовност за сътрудничество, приятелство и партньорство. Възниква ефективна атмос-
фера за развитие на иновативна образователна практика, адаптирана към потребностите на съвремен-
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ния ученик. Децата развиват емоционалната си интелигентност. Преживяват душевен катарзис и продъл-
жават напред. Въвлечени в драмата, те надграждат себе си, учейки се тук и сега посредством докосване 
до голямото изкуство – театърът.
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