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ABSTRACT 
The paper examines the specific relationship between the child and the surrounding 

reality, its experiences, the perception and creation of creative product through role-playing in 

the classroom. 

Focus is on the opportunities for the development of emotional and personal relationships 

and capabilities specifically designed conditions of the creative environment. Consider the 

creative process of entry into the role as opening and learning new ways to solve problems and 

issues arising in the school class. 

Presented emotionally - values according to the taxonomy structure of D. R. Kratuol - 

from simple perception, interest, willingness to respond to the absorption of value orientations 

and attitudes and their active expression in the context of creativity -driven educational 

performance and their projection on come into play in the classroom. 
Keywords: drama methods, drama techniques, classroom, educational performance, pupils  a 

grade school 

 

Въведение 

Съвременната динамична образователна среда, поставя фокуса си върху нова посока в 

развитието на българските ученици. Те стават все по-отворени и възприемчиви към света, 

приемат различните култури и гледни точки много по-лесно, по-рядко срещат трудности в 

комуникацията и обмяната на идеи и информация, те са личности, които ценят промяната, 

иновациите, търсят незабавната обратна връзка, различават се от предходните поколения с 

експресивност, креативност, социална отговорност и силно изразена емоционална 

интелигентност. 

Иновативни практики в тази насока поставят акцент върху  насърчаването на 

творческото и критическото мислене у учениците, формирането на компетентности за 

адекватно вписване и активно участие на обучаваните в съвременните общества. 

Насърчаването на развитието на разнообразни практики, стимулира креативността, 

инициативността и адаптивността на обучаваните. „Децата обичат предизвикателствата и 

когато те са поставени по положителен начин и с необходимото поощрение, учениците са 

склонни да изпробват силите си.― (Кларк, Р., 2013). „Проблемите на автоцензурата и 

стереотипното мислене преследват всяка класна стая.― Затова „креативността у учениците 
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трябва да бъде стимулирана и канализирана във форми, които укрепват тяхната изява―. 

(Kaplan, E. W., 1995)   

„Качеството на формата, чрез която се извършва преподаването и цялостния процес на 

обучение, става все по-зависима от атрактивността, риторичността, виталността и всичко, 

което доближава преподаването до истинското педагогическо майсторство, сродявайки го с 

изкуството― (Василева, Р., 2005) 

Изхождайки от това твърдение, може да се каже,  че изкуството би могло и заема 

изключителна място при създаването на иновативни училищни практики в началното 

училище. Те се основават на идеята за "познание", разглеждано не само като конструкт, 

изхождащ от отделния преподавател, а процес, разпределен между обучаваните, условията и 

средата, и дейността, в която учащите участват. 

В този смисъл театърът в образованието се разглежда от много автори като една от най-

ефективните практики, намерили своето неоспоримо приложение в училищното 

образование. За целите на статията терминът „театър в образованието” (theater-in-

education) ще се отнася към използването на идеите , методите, подходите, техниките, 

похватите и инструментите на театралното изкуство в класната стая с цел  промяна на  

знания, нагласи и/ или поведение на учениците.  

В международната научна литература освен терминът „theater-in-education― се 

използват и други термин – „educational drama“ (образователна драма) и „process drama―. В 

настоящата разработка тези термини ще се използват като синоними. 

 

Образователно представление 
Образователната драма (educational drama) въвежда учениците в света на метафорите и 

алегориите, осигурява на учениците въображаемо пространство, специфични символи и 

ритуален език, създава условия за „…трупане на опит и знания в една алтернативна реалност 

(въображаема ситуация), наситена с връзки, взаимоотношения, конфликти и разнообразни 

поведенчески модели…― (Николова, М.,2013). 

Съдържателната процесуалност на образователната драма и в частност влизането в 

роля в класната стая, се изразява в  създаване на въображаеми герои и ситуации, на 

отношенията и събитията, на противопоставящи се мнения и гледни точки в и извън 

класната стая. Основен акцент на обучението чрез драма в българската училищна практика 

се приема образователното представление. 

В парадигмата на идеите за театър в образованието учителят се определя като драма 

учител, а учениците приемат различни роли (в зависимост от спецификата на приетите 

задачи по създаване на обучителното представление) – ученик-актьор; ученик-режисьор; 

ученик-сценограф; понякога ученик-драматург (сценарист).(по Василева, Р., 2014) 

В образователно-драматичните дейности дори учениците, които трудно изразяват 

мнение и реално не участват в драматичното действие разбират, че могат да станат част от 

промените, които се случват в класната стая. В една от своите публикации Boyle защитава 

хипотезата, че „…успехът в афективната сфера се свързва с успех в когнитивната сфера―. 

(Boyle, A., 2007). В драматичният процес с образователни цели учениците са творците, които 

сътворяват всеки един специфичен елемент на образователното представление – режисура, 

декори, сценография, костюми, характерологични особености на персонажите, озвучаване, 

понякога дори маркетинг и популяризиране на дейността сред други групи в училищната 

общност. 

 

Цели на обучението 

За постигане на оптимални резултати относно удовлетворяване потребността от 

качествено образование е необходимо обособяването и обосноваването на реалистични, ясни 
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и точни цели на обучението. „Яснота, йерархичност и еднозначност на формулировките – 

това са целите на създателите на първите таксономии―  (Делибалтова, В., 2008)  

В научната литература са популярни множество таксономии. афективни таксономии 

на Д.Р. Кратуол, У. Френч, Дж. Рейвън; психомоторни таксономии – А. Хароу,  Кенет 

Мур, Р.Дейв; операционални таксономии – Д‘Ено; на опита и смесени таксономии – 

М.Скривен. (по Андреев, 2001) 

 „Те често се използват за идентифициране на различни етапи на обучение за развитие 

и по този начин се оказват полезен инструмент дефиниране на конкретни резултати от 

обучението за конкретните образователни  нива―. (O’Neill, G., & Murphy, F., 2010 

Приоритетно ще бъдат представени и използвани по-долу в разработката цели по 

афективната таксономия на Д.Р Кратуол, тъй като тя позволява в различните й нива да се 

използват различни компоненти на формирането на емоционално-личностни отношения 

учениците от начална училищна, чрез влизане в роля в класната стая и създаването на 

образователно представление. 

Йерархизация по афективната таксономия на Д.Р. Кратуол  

Ниво първо: възприемане на стимула от ученика при пасивно внимание – на това ниво 

учителят запознава учениците с целите на образователната драма, която е планирал да 

организира и реализира в класната стая. Той презентира пред децата подбора на темите от 

учебното съдържание. 

Ниво второ: отговор на стимула по собствена воля и изпитване на удовлетворение 

от това -  учениците отговарят на стимула, чрез даване на предложения, решаване на казуси 

и участие в дискусии по отношение избора на драматургични конфликт, като се съобразяват 

с поставените цели и подбраната тема на образователното представление, където се 

предполага, че ще вземат активно участие, чрез влизане в роля в класната стая. Пресъздават 

отделни образи от сътворената драма-историята. 

Ниво трето: оценяване на явлението и дейността, търсене на възможност за 

изпълнение – учениците инициират участие, активност и ангажираност, изхождайки от  

собствените си нагласи, интереси, личностните оценка и мотивация, относно образователния 

проект – представлението, който предлага учителя. Правят свой личен избор и оценка и 

вземат решение в коя от дейностите по драма-проекта ще участват. 

 Ниво четвърто: организиране на ценностната система, осъзнаване на поведението и 

чувствата – изхождайки от ролята, в която влизат или от позицията по отношение на 

изработване на декорите, учениците интегрират нови понятия, ценности, отношение или 

убеждение, като ги подреждат в рамките на собствената си йерархия. През призмата на 

драма подхода, сериозно-несериозен, учениците взаимстват характеристики, черти, 

убеждения, мисли и нагласи на персонажа, който са избрали да изиграят или нарисуват.  

Ниво пето: организиране на ценностната система и нарастване на комплексността 

до формиране на концепция за живота – по време на дискусията след представлението и 

получаването/ даването на оценка у учениците се наблюдава интернализация и организиране 

на ценностната система, включваща подбраните от учителя характеристики (притежание на 

персонажите, чиито роли са изиграли в класната стая). Учениците демонстрират 

интернализираните атитюди и в ситуации извън въображаемото време, място и пространство 

на образователната драма в класната стая. 

 

Формиране на емоционално-личностно отношение, чрез влизане в роля в 

класната стая. 

В хода на образователно-драматичното действие на практика се установява, че могат да 

бъдат постигнати изключително ефективно и успешно афективните нива на развиващото 

ученика обучение. Изхождайки от таксономията на Д.Р. Кратуол и вземайки предвид 
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условията за ясно и точно формулирани цели, при планирането на образователна драма в 

класната стая, учителите биха могли да търсят отговори  на въпроси като: 

- Какъв е най-подходящият стимул, който би провокирал интереса на учениците при пасивно 

внимание? 

- Възможно ли е този стимул да провокира отговор по собствена воля и изпитване на 

удовлетворение от това? 

- Създадени ли са необходимите условия за оценяване на явлението или дейността, 

реализирана, с похватите на образователната драма? 

- До колко учениците включени в образователно-драматичния процес могат да осъзнаят 

поведението и чувствата си? 

- По какъв начин би могло да се планира и организира нарастването на компетентностите до 

формирането на концепции? (Андреев, М.,2001) 

 

Таблица N1:„Формиране на емоционално-личностни отношения чрез влизане в 

роля в класната стая“ 

Афективна  таксономията 

адаптирана от Д.Р. Кратуол 

(Krathwohl, D. R., 2002) 

Образователно представление 

ЕТАПИ 

(Василева, Р., 2014) 

Възприемане на стимула от 

ученика при пасивно 

внимание („Receiving“) 

Първи етап: Поставяне на цели („Setting 

objectives“): В този етап се дефинират и класифицират 

научните, афективните и поведенческите приоритети. 

Възприемане на стимула от 

ученика при пасивно 

внимание  

(„Receiving“) 

Втори етап: Понятийно селектиране. Учебно 

съдържание за съответния клас. Държавни 

образователни изисквания. („Conceptual selection“) 

Понятийното селектиране е процес по подбор на 

значими понятия, идеи и теории от различни предметни 

области на образователното съдържание за съответния 

клас от ученици, участници в образователната драма. 

Отговор на стимула по 

собствена воля 

 („Responding“) 

Трети етап: Избор на драматургичен проблем/ 

конфликт („Choice of drama problem/ conflict“) 

Изборът на драматургичен проблем започва своето 

функциониране с подходящият подбор на драма-техники. 

 (по Василева, Р.,2014) 

Отговор на стимула по 

собствена воля 

 („Responding“) 

Оценяване на явлението и 

дейността, търсене на 

възможност на за изпълнение 

(“Valuing”) 

Четвърти етап: Сътворяване на образи („Creation 

of characters“) 

Всеки член на училищния клас допринася за 

изграждането на физическите, поведенческите и 

личностните характеристики на отделните образи от 

драма-историята- поведение, особености, начин на 

говорене и походка. 

Оценяване на явлението и 

дейността, търсене на 

възможност на за изпълнение 

(“Valuing”) 

Пети етап: Създаване на сценарий за малка пиеса 

(„Create a scenario for a small piece“) 

Създаването на сценарий е предшествано от 

запознаване на учениците с драма-историята, която ще 

бъде разигравана. Сценарият е „последователност от 

надграждащи се драма етюди в ред определен от автора, 

който представя цялостно една драма история чрез 

реплики за всички роли―.  
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Афективна  таксономията 

адаптирана от Д.Р. Кратуол 

(Krathwohl, D. R., 2002) 

Образователно представление 

ЕТАПИ 

(Василева, Р., 2014) 

Организиране на 

ценностната система, 

осъзнаване на поведението и 

чувствата 

 (―Organisation”) 

Шести етап: Драматизиране на роли, позиции и 

персонажи („Dramatization of roles, positions and 

characters“)-Репетиции. Фактическото влизане в роля в 

класната стая. Героите трябва да бъде представени от 

учениците-актьори не само чрез действие, но и чрез слово. 

Организиране на 

ценностната система, 

осъзнаване на поведението и 

чувствата (―Organisation”) 

Седми етап: Декори и сценичен дизайн („Backdrops 

and stage design“)-изработването на декорите и дизайна на 

„сцената―, на която ще се представи малката пиеса са 

важни задачи, които учениците сътворяват сами.  

Организиране на 

ценностната система. 

Формиране на концепция за 

живота. 

(―Characterisation by 

Value”) 

Осми етап: Представлението („The performance”)-

Представлението е моментът, който осигурява изпълнение 

на всички планирани и реализирани дейности по 

образователният проект. Това е етапът на изиграване на 

пиесата. Не винаги изиграването на малката пиеса се 

прави пред публика.  

Организиране на 

ценностната система. 

Формиране на концепция за 

живота. 

(―Characterisation by 

Value”) 

Девети етап: Дискусионен анализ в класната стая 

(„Classroom Discussion“)-на този етап учителят дава 

положителна обратна връзка за извършените дейности, 

свързани с превъплъщаването в ролите, изработването на 

декорите, работата в екип, сътрудничеството и 

партньорството, което децата са демонстрирали по време 

на работата си върху пиесата. 

Организиране на 

ценностната система. 

Формиране на концепция за 

живота. 

(―Characterisation by 

Value”) 

Десети етап: Оценка на реализираното 

образователно представление („Evaluations of 

educational performance“) 

 Обратната връзка е изключително важна за всеки 

един ученик, участвал в образователното представление 

по отношение на неговото изпълнение и поведение през 

целия процес. Освен оценка от учителя е хубаво 

учениците да оценят себе си и връстниците си.  

 

Заключение: 

Образователното представление като драматургичен проект, предназначен за 

реализиране в класната стая на съвременното начално училище създава обективни, 

интелигентни и ефективни възможностите за развитие на емоционално-личностни 

отношения и способности в специфично създадени условия на творческата среда. 

Основавайки се на афективната таксономия на Д.Р Кратуол става възможно ефективното 

педагогическо планиране на образователно представление в класната стая. 
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