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Abstract: In this study nonstandartness is considered as a valuable professional resource of the modern 
teacher, which should be supported and developed in order to provoke non-routine creative expression in the 
teachers’ professional activity. For the purposes of the research, the method of psychodrama is used in two as-
pects – to stimulate the non-standard expression and provoke the creativity of the teacher and as a diagnostic 
method to establish the tendency to non-standard manifestations of teachers. The research is realized through 
direct observation. The results are evaluated according to a system of criteria and indicators using a 5-degree 
Likert scale. 
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Въведение
В специализираната литература нестандартността се определя едновременно като комплексно соци-

ално-психично явление и присъща характеристика на личностния профил на човека. Тя се разглежда ка-
то конструкт, който се проявява едновременно в интелектуално-творческата и поведенческата сфера на 
личността, както и като значимо качество, съдействащо за личната реализация и адаптивност към непре-
къснато променящи се условия [1]. 

Нестандартността присъства в обяснителните модели на интелектуалната надареност и творческия 
талант в изследванията на редица автори, като е прието да се счита, че тя е потенциал, който подлежи на 
стимулиране, насърчаване и разгръщане, за да се постигне развитие на способностите за нестандартна 
изява, т.е. креативността и творчеството [2, 3, 4, 5]. 

Следва да се отбележи, че в повечето източници нестандартността се разглежда в контекста на разви-
ващата се личност, която е все още неопитна и следователно способна на спонтанност и автентично твор-
чество отвъд ограниченията на интелекта [3].

В съвременните социални изследвания тази тези е все по-несъстоятелна. Счита се, че нестандартни-
те прояви следва да се стимулират на всяка възраст и в различни ситуации на професионалния и личния 
живот с оглед развиване на творческо (креативно, латерално) мислене.

В психологията креативността се дефинира като система от творчески способности, предразположе-
ние или склонност към творчество. Редица психолози я разглеждат и като процес на преобразуване на 
когнитивни или познавателни модели в нови форми [6, 7]. 

Е. Де Боно използва тази концепция като внася ново разбиране за това понятие. Той определя креа-
тивното мислене като „метод“ за мислене „стъпка по стъпка, с разработени практически техники, които 
могат да се използват съзнателно“ [8]. Де Боно описва този вид мислене с умения за плавно развитие на 
мисълта, гъвкавост, оригиналност; развиване в подробности, брейнсторминг, асоциативно и метафорич-
но мислене, модифициране, умения за определяне на характерни свойства, образно мислене и открива-
не на връзки. Този вид мислене Де Боно нарича „странично“, „латерално мислене“ и го определя като ме-
тод за решаване на проблеми чрез съчетаване на идеи, които не са били съчетавани до момента и свърз-
ването им с наличния проблем [9].

Де Боно счита, че латералното мислене е приложимо и полезно във всяка сфера и за всяка възрастова 
група. Гледната точка на автора е, че мисленето определя начина, по който се използва интелигентност-



46

Образование и технологии 13/2022

та. Латералното мислене е свързано повече с възприятията, отколкото с логиката. Фокусирането директ-
но върху „мисленето“ изостря възприятията и латералното мислене е един от най-добрите начини за по-
стигане на тази цел. От тук следва заключението, че мислене и интелигентност не само не са тъждестве-
ни, а дори са разнопосочни конструкти в човешката личност – човек може да мисли добре, без да е инте-
лигентен и обратно. Според тези заключения, Де Боно твърди, че латералното (творческо) мислене не е 
привилегия за малкото хора, които притежават естествена дарба. То може да бъде овладяно от всеки, не-
зависимо от степента на развитие на интелекта му (стига да е в норма) и да се отключва целенасочено от 
всеки винаги, когато е необходимо, като се използват специално разработените техники. Едно от ярките 
проявления на латералното мислене е артистичното творчество [8]. 

В предложеното изследване нестандартността се разглежда като ценен професионален ресурс на 
съвременния учител, който следва да бъде подкрепян и развиван с оглед предизвикване на нерутинна 
творческа изява в професионалната дейност. 

Като полезен методически подход за подкрепа на нестандартността на учителя се приема психодра-
мата. За целите на изследването психодрамата се използва в два аспекта – като метод за стимулиране на 
нестандартната изява и провокиране на артистичното творчество на учителя и като диагностичен метод 
за установяване на склонността към нестандартни прояви.

Методика на изследването
В рамките на изследването участниците работят в групи от по 5-6 учители. Изследването е проведе-

но с учители от различни етапи и степени като в една група за изследване участват учители от един и същ 
етап и/или степен на образование – детски, начални и учители по предмети (5-12 клас). Изследването е 
проведено в рамките на обучителни курсове за учители, т.е. целите и изследователските мотиви остават 
скрити за участниците с оглед максимално стимулиране на нестандартната изява.

Процедурата на изследването включва следните етапи:
1. Всяка група получава текст – кратък разказ. Три от разказите са класически: „По жицата“ и „Ал-

бена“ на Йордан Йовков, „Косачи“ на Елин Пелин. Други три са на съвременни автори: „Сляпата 
Вайша“ и „Божури и незабравки“ на Георги Господинов, „Кръв от къртица“ на Здравка Евтимова.

2. Групата следва да определи ключовите проблеми, които касае разказът. След това да отдели най-
важния от съвременна гледна точка проблем и да избере момент от разказа, който съответства 
на проблема.

3. Групата представя момента от разказа чрез метода на психодрамата. 
За целите на изследването се прилага вариант на съвременна психодрама, който се реализира в три 

фази [10]: 
1. Загряване за процеса – дискутиране на историята и мотивиране на участниците за включване.
2. Разиграване на актуална история. 
3. Обратна връзка и споделяне по следните ключови въпроси:

 y Как се чувстваше в тази роля?
 y Защо избра и се насочи към тази роля?
 y Какви елементи от ролята разпозна в твоя собствен живот?

Изследването е направено по два критерия и съответните показатели, които са сред утвърдените ин-
дикатори за установяване на нестандартността [1]:

 y Критерий: Нестандартност в интелекта при интерпретация на текста
Показатели:

 y Продуктивност (П)  
 y Оригиналност (О) 
 y Алтернативност (А) 
 y Нерутинност в обединението на персонажите (НОП)

Критерий: Нестандартност в поведенческите изяви по време на драматизирането
Показатели:

 y Самобитен поведенчески репертоар (СПР)
 y Склонност към авантюризъм и откритост към риска (САОР)
 y Гъвкавост и вариативност при избора на поведение (ГВИП)
 y Динамична адаптивност (ДА)

Изследването се осъществява чрез пряко наблюдение, като за целите на наблюдението за всеки пока-
зател са посочени наблюдавани характеристики, които се оценяват по 5 степенна ликертова скала, където:

1. Наблюдава се в много висока степен 
2. Наблюдава се във висока степен
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3. Наблюдава се в умерена степен
4. Наблюдава се в ниска степен
5. Наблюдава се в много ниска степен (Табл. 1)

Таблица 1. Скала за наблюдение
Нестандартност в интелекта при интерпретация на текста

Показател Наблюдавани характеристики
Оценка

1 2 3 4 5
П Умения за идентифициране и формулиране на сложни проблеми
О Умения за интерпретиране на проблем в нов контекст
А Умения за адаптиране на проблем към оригинален сценарий

НОП Умения за създаване на оригинални персонажи 
Нестандартност в поведенческите изяви по време на драматизирането

Показател Наблюдавани характеристики
Оценка

1 2 3 4 5
СПР Оригинално, самобитно пресъздаване на персонажа

САОР Влизане в предизвикателна роля, надхвърляща социалната жела-
телност и традиционния образ

ГВИП Творческа интерпретация на избраната роля

ДА Умение за адаптиране към текущата ситуация по време на рази-
граването

В изследването участват 570 учители, от които 182 детски учители, 223 начални учители и 165 учите-
ли по предмети (5 – 12 клас). Наблюдавани са общо 102 групи: 33 групи, съставени от детски учители; 41 
групи, съставени от начални учители и 28 групи, съставени от учители по предмети. Всеки текст е интер-
претиран и драматизиран средно 17 пъти, като изборът на текстове е винаги случаен и не зависи от кон-
фигурацията на групата.

Изследването се провежда групово в две части. В първата част се осъществява наблюдение на групи-
те по първи критерий. Във втората част, в рамките на наблюдението се отчитат реакциите и поведение-
то на отделните участници по втория критерий за изследване. Направените анализи са както количестве-
ни, така и съдържателни.

Резултати от изследването
Резултати по критерия „Нестандартност в интелекта при интерпретация на текста“
На фигура 1 са представени резултатите по критерия „Нестандартност в интелекта при интерпретация 

на текста“ за всички изследвани групи.

Фигура 1. Резултати от наблюдението по критерия „Нестандартност в интелекта 
при интерпретация на текст“ за цялата изследвана група

Средният резултат на групите по отделните показатели на този критерии е, както следва:
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Продуктивност (П) – 2,83, което показва умерена до висока степен на умения за откриване и форму-
лиране на проблеми (фиг. 1); 

Оригиналност (О) – 2,63, което показва по-скоро висока степен на умения за интерпретиране на про-
блемите в нов, нетипичен контекст (фиг. 1);

Алтернативност (А) – 2,53, което е количествен индикатор за добри умения за адаптиране на пробле-
ма към оригинален сценарий (фиг. 1);

Нерутинност в обединението на персонажите (НОП) – 3,70, което означава по-скоро ниски умения за 
създаване на персонажи (фиг. 1). 

Фигура 2. Резултати от наблюдението по критерия „Нестандартност в интелекта 
при интерпретация на текст“ по групи изследвани учители

От представените на фигура 2 данни се вижда, че продуктивността и нерутинното обединение на пер-
сонажите са най-високи при учителите по предмети, а оригиналността и алтернативността – при начални-
те учители, като алтернативността клони към много висока – със стойност от 1,8 (фиг. 2). 

На таблица 2 са представени абсолютните стойности по показателите за нестандартност в интелекта 
при интерпретиране на текст за всеки текст по отделно (табл. 2).

Таблица 2. Абсолютни стойности по показатели за нестандартност 
в интелекта при интерпретиране на текст

Разказ П О А НОП

По жицата 8 4 11 4
Косачи 9 3 9 3
Албена 9 5 8 3
Сляпата Вайша 7 5 16 3
Кръв от къртица 7 5 6 5
Божури и незабравки 8 5 17 7

Общо 48 27 67 25

Разказът „По жицата“ е разработван 19 пъти, както следва: 
 y Детски учители – 7 групи;
 y Начални учители – 8 групи;
 y Учители по предмети – 4 групи.

По показателя за продуктивност средно в групите, работили по този разказ, са идентифицирани 8 
проблема (табл. 2): Бедността, която води до болести и страдания; Надеждата и вярата, които крепят чо-
век в тежки моменти; Силата на благородната лъжа; Доброто, което може да спаси човешки живот; Екс-
плоатацията на детския труд; Сплотеността на семейството в тежки моменти; Силата и жертвоготовност-
та на бащата; Лошото здравеопазването, което склонява хората към суеверие.

По показателя за оригиналност средно в същите групи половината проблеми (4, или 50%) могат да 
се определят като интерпретирани в нов, нетипичен контекст (табл. 2): Експлоатацията на детския труд; 
Сплотеността на семейството в тежки моменти; Силата и жертвоготовността на бащата; Лошото здравео-
пазването, което склонява хората към суеверие.
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По показателя за алтернативност в над 80% от наблюдаваните случаи за драматизиране е избран мо-
ментът от „По жицата“, в който семейството на Гунчо среща Моканина. Във всички случаи Моканинът, или 
негов уподобен образ, е протагонист. Сюжетът е осъвременен или представен оригинално в 11 от наблю-
даваните случаи (табл. 2), като при 7 от тях това е направено в групата на началните учители. Три от сце-
нариите са изработени в стихотворна форма, 2 от които – от начални учители.

По показателя за нерутинност на обединяването на персонажите общо в 12 от 19 случаи (63%) изслед-
ваните групи учители са демонстрирали умения за пресъздаване на персонажи по нерутинен начин, но 
само в 4 от тях са въведени оригинални такива (табл. 2). По този показател най-често е включен образът 
на бялата лястовица – в 8 от сценариите. В един сценарий са включени овцете, които са Помощен Аз и из-
разяват маргинализацията на Моканина – този сценарий е изготвен от учители по БЕЛ. 3 пъти като Помо-
щен Аз е представено алтер-егото на Моканина. 

Разказът „Косачи“ е разработван 16 пъти, както следва: 
 y Детски учители – 5 групи;
 y Начални учители – 7 групи;
 y Учители по предмети – 4 групи.

По показателя за продуктивност от разказа „Косачи“ групите респонденти са извлекли общо 9 про-
блема (табл. 2): Бедността и недоимъкът, които разрушават традиционните ценности; Самотата и отчуж-
дението, които предизвиква бедността; Верността като показател за човешките отношения; Разрушител-
ната сила на съмнението; Любовта, която трябва да се противопостави на материалното; Ценното срещу 
материалното в живота; Интригата и завистта, които рушат човешките отношения; Силата на изкуството 
като внушение и манипулация; Бедността, която руши семейството, независимо от любовта и физическа-
та близост на хората.

По показателя за оригиналност само 3 проблема могат да се определят като интерпретирани в нов, 
нетипичен контекст (табл. 2): Интригата и завистта, които рушат човешките отношения; Силата на изку-
ството като внушение и манипулация и Бедността, която руши семейството, независимо от любовта и фи-
зическата близост на хората.

По показателя за алтернативност в около 90% от наблюдаваните случаи за драматизиране е избран 
моментът около огъня, след който Лазо – под натиска на съмнението, решава да се върне в къщи. В по-
вечето случаи протагонистът е Лазо, но в 3 от сценариите протагонист е или Благолажът, или Стамо, или 
техен сборен образ. В 2 сценария протагонист е Пенка. Сюжетът е осъвременен или представен нетра-
диционно в 9 от наблюдаваните случаи (табл. 2), като при почти половината от тях (6) това е направено 
в групата на началните учители.

По показателя за нерутинност на обединяването на персонажите общо в 10 от 16 случаи (62,5%) из-
следваните групи учители са демонстрирали умения за пресъздаване на персонажи по нерутинен начин, 
но само в 3 от тях са въведени нетипични персонажи (табл. 2). В три сценария като Помощен Аз е вклю-
чен огънят, а в два от тези сценарии е включена и кукумявката. Единият от посочените сценарии е разра-
ботен от начални учители, а два – от учители по предмети.

Разказът „Албена“ е разработван 18 пъти, както следва: 
 y Детски учители – 8 групи;
 y Начални учители – 7 групи;
 y Учители по предмети – 3 групи.

По показателя за продуктивност от разказа „Албена“ групите респонденти са откроили 9 проблема 
(табл. 1): Красотата, която предизвиква завист; Закостенялото общество, което не приема различния и го 
дамгосва като грешник; Завистта, която предизвиква различният; Силата на любовта и саможертвата в 
името на любовта; Тълпата, която се подава на внушения и лесно се манипулира; Силата на лъже-автори-
тета; Силата и достойнството на майката, които могат да „преобърнат света“; Примиреността на жената в 
патриархалното общество; Прошката като път към изкупление.

В показателя за оригиналност попадат 5 проблема (табл. 2): Тълпата, която се подава на внушения 
и лесно се манипулира; Силата на лъже-авторитета; Силата и достойнството на майката, които могат да 
„преобърнат света“; Примиреността на жената в патриархалното общество и Прошката като път към из-
купление.

По показателя за алтернативност в най-голям процент от случаите (около 75) за драматизиране е из-
бран моментът, в който Албена е водена от полицаите на площада и тълпата преобръща своето мнение в 
нейна защита. В по-голяма част от случаите протагонист е Албена, но в един от сценариите протагонист е 
Нягулица. Сюжетът е осъвременен или представен оригинално в 8 от наблюдаваните случаи (табл. 2), ка-
то при почти половината от тях (5) това е направено в групата на учителите по предмети.
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По показателя за нерутинност на обединяването на персонажите текстът на „Албена“ е предизвикал 
най-малко въображаеми или неординарни образи. При сценариите групите са се насочили предимно 
към създаване на обобщени подкрепящи персонажи като Помощен Аз. В повечето сценарии това са же-
ните на площада и/или старецът, които заклеймяват Албена, а после се опитват да я спасят. В същите сце-
нарии присъства и каруцата, но без да и е придаден особен смисъл. По този показател заслужават вни-
мание само 3 сценария (табл. 2), в които образът на детето е използван като катализатор на промяната в 
нагласите на тълпата.

Разказът „Сляпата Вайша“ е разработван 16 пъти, както следва: 
 y Детски учители – 5 групи;
 y Начални учители – 7 групи;
 y Учители по предмети – 4 групи.

По показателя за продуктивност от „Сляпата Вайша“ изследваните групи са отделили средно 7 про-
блема, като обобщено те са следните (табл. 2): Различността, която дразни околните; Суеверието като 
мярка за нормалност; Невъзможността да се живее в настоящия момент; Българската народопсихология 
да живеем винаги с поглед в миналото или в някакво илюзорно бъдеще; Склонността на човека да очак-
ва винаги помощ „отвън“ и невъзможността да си помогне сам; Склонността на хората не да помогнат на 
различния да се справи с проблема, а да се опитват да го направят като всички останали; Жените (моми-
четата), които не виждат „истинския“ мъж в опити да си осигурят егоистично благополучие.

По показателя за оригиналност могат да се определят 5 от проблемите (табл. 2): Различността, която 
дразни околните; Суеверието като мярка за нормалност; Склонността на човека да очаква винаги помощ 
„отвън“ и невъзможността да си помогне сам; Склонността на хората не да помогнат на различния да се 
справи с проблема, а да се опитват да го направят като всички останали и Жените (момичетата), които не 
виждат „истинския“ мъж в опити да си осигурят егоистично благополучие.

По показателя за алтернативност групите почти равностойно избират за драматизиране следните мо-
менти: Вайша, която вижда родителите си ту с лявото, ту с дясното око; Вайша и женихите и Вайша и ба-
ячките, знахарките. В преобладаващите случаи протагонист е Вайша, но в един от сценариите протаго-
нист е баячката. Сюжетът е представен нетрадиционно във всички сценарии (табл. 2), като в 7 от случаите 
са обединени фрагменти от поне два момента за драматизиране, а в 3 от сценариите е представен сби-
то почти целият сюжет.

По показателя за нерутинност на обединяването на персонажите в „Сляпата Вайша“ групите респон-
денти използват предимно обобщени подкрепящи персонажи като Помощен Аз – баячките, знахарките, 
женихът, майката и бащата (обединени в един образ). Най-често добавят 3 фантазни образа (табл. 2) – 
очилата или очите на Вайша (в 7 сценарии), както и табели за обозначаване на миналото, настоящето и 
бъдещето (в 5 сценарии).

Разказът „Кръв от къртица“ е разработван 16 пъти, както следва: 
 y Детски учители – 3 групи;
 y Начални учители – 6 групи;
 y Учители по предмети – 7 групи.

По показателя за продуктивност от разказа „Кръв от къртица“ са изведени общо 7 проблема (табл. 1):  
Вярата и надеждата, които крепят човек в трудни моменти; Страданието, което превръща човека в звяр; 
Суеверието, което е вечен спътник на безизходицата и страданието; Любовта и вярата на майката; Май-
чиният инстинкт, който може да накара и маргинала да бъде съпричастен; Неудовлетвореността, която 
определя постъпките ни; Жестокостта и егоизма на обезверения човек. 

В показателя за оригиналност попадат 5 от проблемите (табл. 2): Последствията от непоисканото до-
бро; Любовта и вярата на майката; Майчиният инстинкт, който може да накара и маргинала да бъде съ-
причастен; Неудовлетвореността, която определя постъпките ни и Жестокостта и егоизма на обезвере-
ния човек. 

По показателя за алтернативност най-често избираният за драматизиране момент е срещата на про-
давачката със жената с болния син или мъжът с болната съпруга (в 60% от случаите). Друг предпочитан 
откъс е самият край на разказа – сблъсъкът на продавачката с тълпата (в приблизително 30% от случаите). 
Протагонистът варира почти равностойно в избора на групата между продавачката или жената с болния 
син и мъжа с болната жена. Сюжетът е представен нетрадиционно в 6 сценарии (табл. 2), в останалите се 
придържа към сюжета на разказа.

По показателя за нерутинност на обединяването на персонажите в „Кръв от къртица“ се наблюдава 
по камерно присъствие на помощните Аз-ове за сметка на протагониста и един помощен Аз. Помощни-
те Аз-ове са или някой от провокиращите преживяването герои (майката, съпругът) – в 60% от сценарии-
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те, или тълпата, представена от 2–3 персонажа. В 6 сценария един персонаж има няколко роли. При този 
разказ се наблюдава най-често добавяне на фантазни образи – животните в магазина, чекмеджето, сами-
ят магазин, нож и бурканче (в 5 сценария) (табл. 2).

Разказът „Божури и незабравки“ е разработван 17 пъти, както следва: 
 y Детски учители – 5 групи;
 y Начални учители – 6 групи;
 y Учители по предмети – 6 групи.

По показателя за продуктивност в разказа „Божури и незабравки“ респондентите са определили 8 
проблема (табл. 2): Неспособността на човека да излезе от „зоната си на комфорт“ и да потърси щастие-
то; Нуждата да имаме до себе си близък човек в трудни моменти; Любовта, която ни подминава поради 
неувереността ни; Неумението да общуваме, което води до неразбиране, неудовлетворение и често ни 
пречи да намерим щастието; Самозаблудата и илюзиите, в които може да премине животът на човека; 
Времето, което не прощава грешките и е безпощадно; Влиянието на семейството и обществото върху из-
борите ни; Сплотеността и любовта, които ни помагат да се справим с всички препятствия. 

По показателя за оригиналност могат да се определят 5 проблема (табл. 2): Нуждата да имаме до се-
бе си близък човек в трудни моменти; Неумението да общуваме, което води до неразбиране, неудовлет-
ворение и често ни пречи да намерим щастието; Самозаблудата и илюзиите, в които може да премине 
животът на човека; Времето, което не прощава грешките и е безпощадно и Влиянието на семейството и 
обществото върху изборите ни.

По показателя за алтернативност най-често избираните за драматизиране моменти са два – срещата 
на летището и раздялата между двамата герои (изборът е почти равностоен). Протагонист в над 60% от 
сценариите е мъжът. Сюжетът е представен нетрадиционно във всички сценарии (табл. 2), като в 8 от тях 
се преплитат различни моменти от текста по особено оригинален начин.

По показателя за нерутинност на обединяването на персонажите разказът е с най-висок рейтинг: в 7 
сценарии се представят всички „спомени“, а в 8 сценария един персонаж има няколко роли. При този раз-
каз се наблюдава най-често добавяне на допълнителни, вкл. фантазни образи – алтер-его на двамата ге-
рои като допълнителни персонажи; глас на летището; огледало; други образи, преживяващи ситуацията 
(общо 7) (табл. 2).

Резултати по критерия „Нестандартност в поведенческите изяви по време на драматизирането“

Фигура 3. Резултати от наблюдението по критерия „Нестандартност в поведенческите изяви 
по време на драматизирането“ за цялата изследвана група

Средният резултат на групите по отделните показатели на втория критерии е, както следва:
Самобитен поведенчески репертоар (СПР) – 2,24, което показва висока степен на оригиналност и са-

мобитност при пресъздаване на персонажи (фиг. 3); 
Склонност към авантюризъм и откритост към риска (САОР) – 3,25, което е показател за умерени уме-

ния за влизане в предизвикателни роли, които надхвърлят социалната желателност и традиционния об-
раз (фиг. 3);

Гъвкавост и вариативност при избора на поведение (ГВИП) – 2,43, което е индикатор за много добри 
умения за творческа интерпретация на избрана роля (фиг. 3);
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Динамична адаптивност (ДА) – 1,6, показател за много високи умения на изследваните за адаптира-
не към текущата ситуация по време на разиграването (фиг. 3).

Фигура 4. Резултати от наблюдението по критерия „Нестандартност в поведенческите изяви 
по време на драматизирането“ по групи изследвани учители

От данните на фигура 4 се вижда, че детските и началните учители са показали най-високи умения 
при изявата на самобитен поведенчески репертоар и динамична адаптивност към текуща ситуация, а 
учителите по предмети са демонстрирали висока степен на гъвкавост и вариативност при избора на по-
ведение. Детските учители са най-склонни към прояви на авантюризъм и са по-открити към риска в срав-
нение с другите групи респонденти, както и умеят в много висока степен да се адаптират към динамични 
ситуации – със стойност от 1,2 (фиг. 4). 

По показателя за самобитен поведенчески репертоар, в 60% от случаите персонажите се изиграват с 
нужната спонтанност и се интерпретират творчески. В над 40% от случаите изборът и представянето на 
персонажите е оригинален, непряко свързан с текста и предполага нестандартен поглед към ситуация-
та. В около 30% от случаите на разиграване, водещият използва като опора текста. По-малко от 20% от из-
следваните са си подготвили предварително репликите. 

По показателя за склонност към авантюризъм и откритост към риска, изборът на роли е направен 
съзнателно от около 70% от изследваните. Около 15% заявяват, че са влезли в роля, която им е постави-
ла групата, а други 15% съобщават, че предпочитат ролята на водещ. По този показател следва да се под-
чертае, че избралите съзнателно ролята изявяват два основни мотива, когато субектът на разиграване е 
човек – по-голяма част избират роля, която е присъща на техния характер и поведение и с която се при-
познават емоционално. Около 25% обаче споделят, че са избрали роля, която не им е присъща и в коя-
то не биха влезли в реалния живот. Мотивът им е, че искат да изпробват поведението си в нетипична за 
тях ситуация. 

По показателя „Гъвкавост и вариативност при избора на поведение“ (ГВИП) несъмнено най-голямо 
внимание заслужават неординарните, неявни образи, избрани от участниците, както и претворяването 
на рутинните образи в различна светлина – около 28% от участниците са се изявили в такива роли. В над 
40% от случаите разиграващите и водещият използват автентично поведение, като внасят съвременно и 
натурално звучене на образа. Сред най-интересните персонажи, избрани и разработени спрямо различ-
ните проблеми и текстове са: 

 y Овцете, които са спътници и другари на Моканина и подчертават неговия цинизъм и отдалеченост 
от света;

 y Алтернативна двойка на двойката от „Божури и незабравки“ – възрастно семейство – мъж и жена, 
които непрестанно се карат, но отлитат заедно на почивка, докато седящите до тях млади и влюбе-
ни се разделят завинаги;

 y Две фриволни дами, които се забавляват в известен балнео-курорт, правят си селфита и се рад-
ват на живота, но изведнъж помагат на жена и болната ѝ майка, които са социално несъстоятелни;

 y Гущерите и чекмеджето от „Кръв от къртица“, които непрестанно „се взират“ в продавачката и ѝ по-
магат да вземе трудното решение;

 y Вайша, която е съвременна „кифла“ – сляпа за ценностите и реалността, с претенции, надскачащи 
възможностите ѝ;
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 y Пенка, която е съпруга на съвременен гурбетчия и лесно намира утеха при първия „гларус“ който ѝ 
обръща внимание на плажа;

 y Кукумявката в „Косачи“, която непрестанно „напомня“ на Лазо, че е сам сред свои; 
 y Женихът на Сляпата Вайша, който и подарява слиповете си като знак за избора си (по примера на 

популярното реалити „Ергенът“) и чиято пошлост се отразява в „лявото око“ на Вайша.
Динамична адаптивност (ДА) е показателят с най-висока оценка, тъй като в над 80% от драматизаци-

ите участниците демонстрираха способност да адаптират поведението си и да „влязат“ в роля в спрямо 
текущата ситуация, да проявят нужната емоция или да интерпретират ситуацията през своите обичайни 
поведенчески реакции. Важно е да се отбележи, че нито един участник в групите не отказа участие в дра-
матизирането, въпреки че беше дадена възможност за избор на участие и отказ от изява.

Заключение
Предложеното изследване дава основание да се твърди, че учителите проявяват средно до високо 

ниво на нестандартност според определените критерии.
По-високо е нивото на прояви по критерия за нестандартност в поведенческите изяви по време на 

драматизирането в сравнение с критерия за нестандартност в интелекта при интерпретация на текст. По 
първия критерий учителите демонстрират в най-висока степен умения за адаптиране на проблема към 
оригинален сценарий. По втория критерий най-високи са уменията им за адаптиране към текущата ситу-
ация по време на драматичното разиграване. Това е основание да се заключи, че учителите „отключват“ 
нестандартни прояви предимно в текуща ситуация, в която се налага да импровизират и да се справят с 
различни предизвикателства.

Различните групи изследвани учители проявяват специфични аспекти на нестандартността.
За детските учители се отнасят предимно и във много висока степен поведенческите изяви на нестан-

дартността като демонстриране на самобитен поведенчески репертоар и динамична адаптивност към те-
куща ситуация, както и проявите на авантюризъм и поемане на риск.

За началните учители са характерни предимно проявите на алтернативност и оригиналност на нес-
тандартността в интелекта, както и изявите на самобитен поведенчески репертоар и динамична поведен-
ческа адаптивност към текуща ситуация.

За учителите по предмети са най-характерни интелектуалните изяви на нестандартността като про-
дуктивност и нерутинно обединение на персонажите, както и поведенческите изяви на гъвкавост и вари-
ативност при избора на поведение. 

Съвременните текстове са провокирали в по-висока степен изявите на нестандартност на учителите. 
При тяхното интерпретиране те са открили повече нетипични „скрити“ проблеми, а при драматизиране-
то им са проявили по-висока степен на умения за нестандартна проява.

Може да се обобщи, че стимулирането на нестандартността на учителя провокира проявите на твор-
чество и е добра възможност за преодоляване на професионалните стереотипи чрез преживяване на 
собствения опит.
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