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Основната цел на този проект е транснационално и междусекторно
сътрудничество за разработване, тестване и прилагане на
иновативни методи за работа с възрастни чрез изкуството на
танца.

Тези иновативни методи имат за цел да интегрират различните
видове изкуство и образование в един елемент на социално
укрепване, който да насърчава по-доброто качество на живот за
хората с ограничени   възможности (бежанци и мигранти, хора с
психологически разстройства, хора с физически увреждания, възрастни
хора и т.н.). Чрез използването на методите се благоприятства
социалното включване, насърчава се воденето на  здравословен начин
на живот и повишаването на самочувствието и самопознанието. Това от
своя страна помага на хората с ограничени възможности да бъдат по-
независими и способни по-лесно да взимат решения, касаещи
собствения им живот.

Lifelong Dancing 
- Learning pathways about dance for Adult Educators -

ГЛАВА 1

Проект за стратегическо партньорство и иновации в областта на
младежта и неформалното образование
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Конкретни цели:

1. Създаване на иновативни практики в сферата на образованието
за възрастни, чрез разработване на наръчник за танцова терапия и
други терапии за изразяване чрез движение, които насърчават
здравословния начин на живот, здравословното изразяване на емоции,
повишаване на самочувствието, стимулиране на способността за
вземане на решения и социално включване в мултикултурна общност.

2. По-широко разпространение на иновативни и неформални
методологии, чрез разработване на уеб платформа за мултикултурни
ресурси за преподаватели, обучители и служители, работещи в различни
социални области, използвайки методи на арт терапията. С помощта на
уеб платформата, разработените в рамките на проекта ресурси, както и
вече съществуващите такива, ще бъдат достъпни за хората, работещи в
областта на образованието за възрастни, заинтересованите
организации и институции, НПО, танцови училища, училища по
изкуства, доставчици на услуги и др.

3. Организационно развитие на 5 институции с различен културен и
организационен опит и укрепване на стратегическата връзка между тях.
Това става чрез разработване и разпространение на инструменти и
иновативни методики на работа, създадени в областта на образованието
за възрастни и неформалното образование. В допълнение към
специфичните си характеристики, всеки партньор има разнообразна
мрежа за разпространение, в която се включват хора, работещи в
сферата на образованието за възрастни, специалисти, студенти,
публични институции и ръководители.
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       След направено изследване консорциумът по проекта
идентифицира конкретен проблем, който се отнася до развитието на
социалните и личностни способностите на хората, участващи в
проучването (бежанци и мигранти, хора с психологически
разстройства, хора с физическо увреждане, възрастни хора и т.н.). По-
голямата част от тези хора не са склонни да участват в официални
образователни дейности. Затова, ние вярваме, че създаването на
неформални обучителни среди с методология, разработена чрез
танцово изкуство и движение, ще създаде личностно ориентирани
инструменти за справяне с тревожни разстройства, депресия, ниска
самооценка и социална изолация. 

              Членовете на това стратегическо партньорство считат, че
централизирането на тези ползи и превръщането на арт терапията в
терапевтична практика в областта на образованието за възрастни по
стандартизиран и научно доказан начин е жизненоважно. Ето защо е
необходимо преподаватели, обучители и работещите в различни
социални области, да имат конкретни, точни и централизирани данни
за използването на танцова терапия и упражнения, които могат да
бъдат приложени в дейности с хора, изложени на риск от социално
изключване.

Защо направихме този проект ?
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Обучители на възрастни, учители и други, които работят в
различни социални области и които се интересуват от
използването на техники за изразяване, спомагащи личностното
развитие, развитие на самочувствието и способността за вземане
на решения, както и насърчаването на здравословен начин на
живот, чрез изкуство, изразяване на емоции, упражняване и
насърчаване на социалното включване, използвайки всичко това.

Мигранти и бежанци, хора с психологически разстройства,
хора с физически увреждания, възрастни хора и т.н., които
искат да се възползват от иновативните методи на работа чрез арт
терапия. Продуктът ще бъде реализиран чрез поредица от
семинари. Те ще могат да се възползват от танцовата терапия,
както и от цялата подкрепа, свързана с възможността за промяна и
развитие, които предоставя тази терапия.

Организации и заинтересовани институции, НПО-та, танцови
училища, училища по изкуства, доставчици на услуги,
доставчици на терапевтично или неформално образование,
училища по танци и изкуства от 5-те страни, участващи в
проекта. Партньорите ще могат да използват в дългосрочен план
методите от наръчника, които могат да бъдат непрекъснато
подобрявани според най-новите изследвания на арт терапията.

Каква е нашата целева група?
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Насърчаване упражняването на независимост на хората с увреждания, и
по специално на хората с физически увреждания.
Насърчаване на развитието на дейности и програми, които позволяват
приобщаването и участието на хората с увреждания в обществото.
Създаване на външен и вътрешен комуникационен план, който помага
за постигането на пълноценно съществуване.
Провеждане на иновативни изследвания, които подобряват качеството
на живот на хората с увреждания.

Фондация ASPAYM Castilla y León започва дейността си през 2004 г.,
дванадесет години след създаването на ASPAYM в региона Кастилия и Леон.
ASPAYM Castilla y León работи за постигане на значително подобрение в
качеството на живот на хората с физически увреждания и намаляване на
трудностите в ежедневието им. Също, чрез качеството на своите програми
и дейности, изследването и използването на новите технологии предоставя
на хората с физически увреждания необходимите инструменти за постигане
на мисията на асоциацията. 
Фондация ASPAYM Castilla y León работи в областта на социалните услуги,
по-специално в областта на физическите увреждания. Тя обслужва хората
през целия им жизнен цикъл и го прави на ниво образователно
подпомагане, както и на местно ниво. Фондацията си сътрудничи с експерти
в образователната, социалната и изследователската област на групата хора
с физически и сетивни увреждания.
Основните цели на ASPAYM Castilla y León са:

ПАРТНЬОРИ
 

КООРДИНАТОР: 

ASPAYM Castilla y Leon

Валядолид, Испания
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Психологическа област: някои последствия от този процес са стресът,
свързан с промяна на навиците; тъга и апатия по начина на живот,
воден преди увреждането; самота, ниска самооценка, загубата на лична
стойност и самостоятелност.
Финансова и работна среда: увреждането не позволява на човека да
продължи с настоящата си работа и с част от предишните си дейности.
Затова за него е необходимо да намери друга работа и да се адаптира
към по-ниски доходи.   В други случаи увреждането, не позволява на
човека да извършва каквато и да е платена работа, което се отразява на
липсата на лично удовлетворение и чувство за полезност. 
Социални и семейни отношения: намалява социалните отношения и
достъпът до социално-културни дейности, забавления и свободно време.
Това води до чувство на скука и лошо личностно развитие. В
допълнение, при липсата на социални умения наблюдаваме трудности с
общуването в семейната среда и вътрешни конфликти

Този проект ще бъде разработен с възрастни с увреждания и такива, които
живеят в селски райони. Профилът на тези хора се характеризира с това, че
са на средна възраст между 40 и 50 години, чието социално-икономическо
положение е много трудно, тъй като много от тях са безработни и имат по-
малко финансови ресурси, и по-малък достъп до възможности. По-голямата
част от тези хора имат увреждане, което не е по рождение, а е придобито
по различни причини: пътни произшествия, работа или болест. Хората,
които се сблъскват с такава радикална промяна изпитват големи трудности,
свързани с приспособяването и приемането на новия си начин на живот,
което оказва силно влияние във всички области:

Академично ниво: обикновено това са хора с ниска степен на
образование. Голяма част от тях са завършили основно образование и са
започнали да работят от съвсем млада възраст в сферата на
селскостопанските дейности.

ПАРТНЬОРИ
 

Целева грепа на ASPAYM Castilla y León: 

Хора с увреждания
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   Танцова компания Essevesse е основана през 2013 г. в Марсилия,
Франция. Тя се управлява от двама иновативни и опитни сицилиански
хореографи, Антонино Церезия и Фабио Долче, които са водени от
желанието да създадат синергична връзка между танца и обществото. Чрез
изследвания, базирани на проучвания и придобития опит в Италия,
Франция и Великобритания, двамата хореографи създават компания, която
функционира както като креативна платформа, така и като лаборатория,
където разработват подходи за самоизграждане и социално
включване, използвайки танца и неговите разнообразни форми.
Тяхната цел е да освободят хората от физически, културни и социални
ограничения, които могат да възпрепятстват изразяването на пълния им
потенциал. Essevesse работи с голяма и разнообразна публика в различни
контексти. Основната целева група е представена от млади хора, живеещи
в райони, където липсата на културни и финансови възможности излага
младежите и техните семейства на маргинализация, престъпност и други
социални рискове.
      Чрез своите танцови семинари Essevesse улеснява потапянето на тези
хора във бленувания за тях свят, пълен с възможности, където движението,
хореографията и музиката им помагат да изградят отново образа за себе си,
подхранвайки увереността, която може да са загубили. Тяхната аудитория е
съставена от танцьори, студенти, младежи в неравностойно положение, от
всички възрасти и в различни състояния (например психически или
физически увреждания, като увреждане на слуха, Алцхаймер или
хранителни разстройства).
      Фабио и Антонино, заедно със своя екип, създават танцови модули, чрез
които да облекчат състоянието на страдание, като в процеса прилагат
обосновани и изпитани практики.

ПАРТНЬОРИ
 

ПАРТНЬОР: 

Cie ESSEVESSE

Марсилия, Франция
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   Общността на лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и
куиъри, интерсекс, асексуални (LGBTQIA+) е рискова група, която се
нуждае от компетентно лечение. Заглушаването на ЛГБТ общността от
потискащото го хетеросексистко и трансфобично общество причинява
отрицателни въздействия върху благосъстоянието, физическото
здраве и самоизразяването на ЛГБТ обществото. Изследванията сочат,
че поради стигматизираната си идентичност ЛГБТ общността има
специални терапевтични проблеми като силно изразена самоомраза,
социално отхвърляне, объркване на пол или сексуална ориентация и
нужди, свързани със сигурност и безопасност.

Мултикултурните и феминистки теории на психологията предполагат,
че признаването на ролята на половата и сексуалната идентичност на
тези малцинства по време на лечението може да повлияе
положително на психичното и емоционалното им здраве. Терапиите,
свързани с творчество и изкуства, креативните клинични
интервенции и проектите, базирани на изкуства, могат да имат
различни благоприятни въздействия върху психичното здраве,
включително реинтеграция на трудни преживявания, повишена
самоосъзнатост, подобрени междуличностни връзки и по-нататъшно
положително развитие на концепциите за себе си. Чрез изкуствата за
себеизразяване хората от ЛГБТ общността могат да работят върху
своите преживявания в безопасна среда.

ПАРТНЬОРИ
 

Целева група на Cie Essevesse:

ЛГБТ (LGBTQIA+) общност
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 Целта на Института за изследване и изучаване на количественото
съзнание - Gamma Institute е насърчаването, развитието, изследванията
и инициирането на дейности в областта на психологията, психотерапията и
психичното здраве, по-специално чрез обучителни програми, семинари,
психологически услуги и психологическа помощ, консултиране,
психотерапия и обучение на специалисти. Друга основна цел на института
е улесняване на сътрудничеството между румънски специалисти от
гореспоменатите области и други специалисти в международната област.
      Института има 3 отдела:
     Gamma Обучение - отдел за образование, който има 2 училища за
обучение – училище за системно обучение (акредитиран от Румънската
асоциация на психолозите) и Училище за самоизграждане (личностно
развитие за възрастни). И в двете училища всяка седмица участниците се
запознават с нови инструменти за личностно развитие и обучение.
     Gamma   Клинична психология - отдел за здраве и интервенция.
Разполага с Gamma Kids (насочен към деца и родители) и Gamma Family
Academy (психологически услуги и услуги за личностно развитие за цялото
семейство). В този отдел се предлагат различни психологически услуги, в
индивидуални сесии, по двойки, семейни или групови сесии и семинари по
полезни теми.
  Gamma Проекти и Изследвания е отделът, който разработва европейски
проекти и изследвания в областта на психологията. Целта е да се насърчат 
самосъзнанието и ползите от психическото благосъстояние върху
качеството на живот, както на отделния индивид, така и на семейството.
Също така чрез този отдел се осъществява обмен на добри практики за
психотерапевти и студенти от школата за обучение по системна
психотерапия.

ПАРТНЬОРИ
 

ПАРТНЬОР: 

AICSCC - Gamma Institute
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хора (от всички възрасти) с психологически проблеми, като
ниско ниво на самочувствие, тревожни или депресивни епизоди,
тормоз в училище или в организационната среда, затруднения при
житейски преход (започване на независим начин на живот при
младежи, развод, преходи в кариерата - репрофесионализация) и
т.н. Тази целева група ще бъде избрана от здравния отдел –
Gamma Клинична психология
Професионалисти в областта на образованието и
психологията:   хора, които работят с младежи и с хора с
психологически проблеми, учители и училищни/ кариерни
съветници, системни психотерапевти, клинични психолози,
Бъдещи професионалисти по психология - студенти по
психология (бакалавър и магистър), които са на стаж в Gamma
Institute People (всички възрасти) в град Яши, и които се
интересуват от процеса на личностно развитие  и др.

 
Gamma Institute има възможност да избере следните целеви групи за
проектите:

ПАРТНЬОРИ
 

         Целева група на Gamma Institute:

 

 

                        Хора с психологически проблеми
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CEIPES - Международен център за насърчаване на образованието и
развитието е международна асоциация с нестопанска цел, основана в
Палермо през 2007 г., която има филиали в други 8 европейски държави.
    Визия и Мисия: Ние вярваме, че образованието и развитието са основни
ценности за постигане на мир и достойнство за всички човешки същества.
Всеки индивид и общност има потенциал да изпълни правата си. 
CEIPES действа като фасилитатор за активизиране на общността чрез
образователен подход с цел създаване и трансформиране на
жизнеспособността и ресурсите. Този процес е необходим както за
индивидуалното, така и за социалното развитие.
    Мисията на CEIPES е да насърчава и подкрепя: устойчивото развитие на
местните общности; индивидуалното овластяване чрез образование и
обучение; човешките права и международното сътрудничество. CEIPES
работи на местно, европейско и международно ниво в сътрудничество с
повече от 100 организации, органи и институции с цел подобряване на
методологиите и технологиите в областта на образованието, разработване
на иновативни стратегии и инструменти за работата с младежи и
възрастни, в сферата на образованието и изследвания чрез местно и
международно сътрудничество.

Основните теми, с които се занимаваме са: иновации в ИКТ и STEAM
образованието; здраве, храна, спорт и образование на открито; специални
образователни потребности (СОП); местно развитие и социално включване;
образование за правата на човека и повишаване на информираността,
застъпничеството и антидискриминацията; изкуство, култура и творчество;
устойчивост, околна среда и изменение на климата; изграждане на
капацитет на организации от трети сектор, образователни институти и
публичен сектор.

ПАРТНЬОРИ
 

ПАРТНЬОР: 

CEIPES

Палермо, Италия
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 Adult education can be a key in welcoming and integrating people coming
to Europe’s shores, providing an opportunity to promote the values of
tolerance and solidarity and bringing people from different cultures
together, so they can meet, interact, share opinions, and discuss their
differences. In this way they can realise to have the same objectives, and
they often tackle similar challenges; adult education is one of the most
effective tools to foster tolerance and counter stereotypes.Tools for
developing the skills needed by migrants and refugees in host countries has
become a priority. 

Developing a target group’s self-awareness, self- esteem and body-mind
integrity is needed as a first step to build its identity, especially for those
who are in a new and often hostile context, since it gives the basis for
empowerment, inner strength that will help the participants to be leaders of
themselves.Increasing the supply of and encouraging individuals’
engagement in adult learning is then a means of strengthening social
inclusion and active participation in the community.  CEIPES has acquired
wide experience in delivering workshops and supporting the empowerment
of youngsters and adults through non - formal education methodologies
and sport activities, fostering inclusion and intercultural dialogue within our
local community. Palermo is a very multicultural context where this specific
target group needs to be supported in the development of its skills, being
part of a path of inclusion.

ПАРТНЬОРИ
 

Целева група на CEIPES:
Местни; мигранти; бежанци; хора, търсещи
убежище; възрастни с мигрантски произход
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    Сдружение “Юни Партнерс” е неправителствена организация със
седалище в Благоевград, България, което работи в областта на
образованието и обучението, социални, културни и художествени проекти,
устойчивото развитие и консултиране. Сдружение “Юни Партнерс” има
членове с различен професионален опит, включително: академични среди,
образование и обучение, медии и нови технологии, бизнес,
неправителствени организации и др.
    “Юни Партнерс” работи широко с хора от и извън образователни
институции, както и с хора от географски отдалечени или селски райони,
хора с трудности в обучението и хора с уврежданията, които обикновено са
изправени пред големи препятствия при участие в квалификационни
курсове и обучения, семинари за кариерно ориентиране и други
инициативи.
     Сдружението има за цел да подобри качеството на образованието и
обучението в съответствие с нуждите на учащите. Затова предлагаме
специално образование и обучение на деца, младежи и възрастни. “Юни
Партнерс” има широка мрежа от национални и международни институции и
организации, което осигурява широк обхват на инициативите, които
провежда, както и включените в тях целеви групи. 
      Сдружението консултира и подкрепя местните власти в разработването и
прилагането на обществено полезни инициативи, които осигуряват участие
в социалния живот и вземането на решения, иницииране на политически
реформи чрез създаване на мрежи от градове в цяла Европа, развитие на
местни икономики, запазване на материалното и нематериалното
наследство и др.
       “Юни Партнерс” е член на Регионалния съвет за учене през целия живот,
участва в разработването на политики в областта на образованието и е
регионален посланик за учене през целия живот. “Юни Партнерс” също е
активен член на ALDA - Асоциация на местните агенции за демокрация.

ПАРТНЬОРИ
 

ПАРТНЬОР: 

Association Euni Partners

Благоевград, България
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     За тестване на методологията сдружение “Юни Партнерс” избра Центъра
за социална рехабилитация и интеграция в община Струмяни, България.
Центърът отвори врати през 2018 г. и предлага социални услуги за лица с
увреждания на различна възраст, както и за хора в рискови групи, като
представители на малцинства и майки-тийнейджъри. Този тип центрове са
нежилищни и изместват институционалния модел. Предоставената грижа е
насочена към подпомагане на здравните, социалните и ежедневните нужди
на потребителите. Хората, ползващи се от услугите, са хора с увреждания,
живеещи в селските райони. 

     Центърът в Струмяни се намира в селски район. В такива области липсват
възможности за образователни и обучителни дейности, особено такива,
насочени към хора с увреждания и хора в рискови групи. Представителите
на малцинствата, както и майките- тийнейджъри, са в рискова група и са
застрашени от пълно социално изключване. Ако не получат подкрепа и
достатъчно грижи техните социални умения и способности намаляват, а
усещането за изолация се увеличава с времето. Арттерапията рядко се
предлага и използва в работата с хора в неравностойно положение.
Персоналът в центрове като този в Струмяни е отворен за иновативни
практики и методи, но възможностите за придобиване на квалификация и
обучение са ограничени. Прилагането на такъв нов подход като танцова
терапия може да подобри предлаганите социални услуги чрез обогатяването
им. Това ще има положителен ефект върху социалните умения на хората,
работещи в центъра и също така ще развие нови такива. Терапията ще им
помогне да постигнат емоционална, когнитивна и социална интеграция.
Поощрявайки самочувствието си и способността да изразяват себе си,
хората, участващи в терапията, ще имат шанса да направят крачка към
истинско социално включване и по-активен живот.

PARTNERS
 

Целева група на Юни Партнерс:
Хора от отдалечени и селски райони и
хора със специални образователни

потребности
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КОНТАКТИ

15

ASPAYM CASTILLA Y LEON

Имейл: proyectos@aspaymcyl.org
Уебсайт: www.aspaymcyl.org
Телефон: +34983140080
Лице за контакт: Nelida Diaz

ESSEVESSE

Имейл: essevesse@gmail.com
Уебсайт: www.essevesse.com
Телефон: +33624928571
Лице за контакт: Fabio Dolce
                                Antonino Ceresia

GAMMA INSTITUTE
Имейл: contact@gammainstitute.ro
Уебсайт: www.gammainstitute.ro
Телефон: +40741093131
Лице за контакт: Diana Laura Ciubotaru
                                Raluca Ferchiu



CEIPES

Имейл: irene.capozzi@ceipes.org
Уебсайт: ceipes.org
Телефон: +3939 091 7848 236
Лице за контакт:  Irene Capozzi

EUNI PARTNERS

Имейл: mail.eunipartners@gmail.com
Уебсайт: eunipartners.com
Телефон: +359 889818607
Рице за контакт: Ilina Yakova

КОНТАКТИ
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Историята на танца проследява отблизо развитието на

човешката раса
От най-ранните времена на нашето съществуване, далеч преди
създаването на първите съвременни цивилизации, танцът e служел
като незаменим начин за изразяване на човешката мисъл и емоция.
Според най-старите следи от човешката история танцът е бил част от
древни ритуали, духовни свързвания и социални събития. Под
формата на транс, духовна сила, удоволствие, изразяване, изпълнение
и взаимодействие, танцът е вплетен в нашата природа от най-ранните
моменти на съществуването ни - от времето, когато първите
африкански племена се рисували с боя при влизане в битка до
разпространението на музика и танца по целия свят. Без съмнение
танците остават една от най-изразителните форми на комуникация,
която познаваме.

ГЛАВА 2
Въведение в танца 

 
2.1. Кратка история на танца
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    Най-старото доказателство за съществуването на танца се намира в
пещера в Индия, на възраст 9000 години, където изображенията
показват различни сцени на лов, раждане, религиозни обреди,
погребения и най-важното - колективно пиене и танци. Тъй като самият
танц не може да остави ясно различими археологически следи, които да
бъдат намерени днес, учените търсят вторични улики, писмено слово,
каменни резби, рисунки и подобни артефакти. Периодът, когато танците
стават широко разпространени, може да се проследи до третото
хилядолетие преди Христа, когато египтяните започват да използват
танца като неразделна част от своите религиозни церемонии. Съдейки
по многото рисунки на гробници, египетските жреци са използвали
музикални инструменти и танцьори, за да разказват важни събития като
истории за богове и космическите модели на движение на   звездите и
слънцето.
    Тази традиция продължила в Древна Гърция, където танцът се
използвал много често и особено пред публика (което води до
създаването на известния гръцки театър през VI в. пр. н. е.). Древните
рисунки, датиращи от първото хилядолетие ясно описват много
танцови ритуали в гръцката култура, най-вече този преди началото на
олимпийските игри, предшественик на съвременните олимпийски игри.
С течение на времето много други религии използват танца като основа
на своите ритуали, като   например хиндуисткия танц "Бхарата Натям",
който се изпълнява и днес.
 
     Разбира се, не всички танци са били предназначени за религиозни
цели. Обикновените хора използвали танца при празнуване, за
забавление, за съблазняване и за да предизвикат чувството на неистово
веселие. Годишното тържество в чест на гръцкия бог на виното Дионис
(и по-късно римски бог Вакх) включвало танци и пиене в продължение
на няколко дни.
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   Този вид забавление продължава да се усъвършенства до
средновековието и началото на Ренесанса, където балетът се превръща
в неразделна част от по-високата социална класа. Преди началото на
Ренесанса европейските танци не са документирани, днес са открити
само няколко изолирани фрагмента от тяхното съществуване.
Основният „верижен“ танц, практикуван от обикновените хора, беше
разпространен в цяла Европа, но Ренесанса и обновяващата се музика
създадоха много други стилове. Скоро бароковите танци взимат превес
над възрожденските танци от Испания, Франция и Италия и стават
много   популярни във френските и английските дворци. След края на
Френската революция се появяват много нови стилове танци,
съсредоточени върху по-малко ограничаващото женско облекло и
тенденцията за подскачане. През 1844 г. с началото на така наречената
„международна полка мания“ тези танци стават още по-енергични и се
появява и валса.

След краткия период от време, когато велики бални майстори сътвориха
вълна от сложни танци, ерата на съвременния танц по двойки започва с
кариерата на известните бални танцьори Върнън и Ирен Касъл.
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   Тези ранни години на 20 век са последвани от създаването на много
съвременни танци (Фокстрот, Степ, Танго, Чарлстън, Суинг, Постмодерн,
Хип-хоп, брейк денс, и др.), а развитието и разпространението на
мюзикъла ги направи световно известни.

     От хиляди години танцът се е използва също и с терапевтични цели.
Той служел като лечебен ритуал за плодовитост, при раждане, болест и
смърт. През периода от 1840 до 1930 г. в Европа и Съединените щати се
развива нова философия за танца, изхождаща от идеята, че движението
оказва ефект върху движещия се, което прави танца повече от просто
изразително изкуство. Съществува общо мнение, че танцът/
движението като Активно въображение е концепция, чието начало е
дадено през 1916 г. от Карл Густав Юнг. Оттогава използването на танца
като терапия е разработено и разпространено сред поколенията в целия
свят.
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Определения за Танца през историята
    Танцът е ритмично движение на тялото, обикновено като отговор
към музика и в рамките на дадено пространство, с цел да изрази идея
или емоция, да освободи енергия или просто да се наслади на самото
движение.
     Танцът е мощен импулс, но изкуството на танца е онзи импулс,
канализиран от опитни изпълнители в силно изразителна
демонстрация, която може да зарадва зрителите, които нямат
желание да танцуват сами. Тези две концепции за изкуството на
танца - танцът като мощен импулс и танцът като умело хореографско
изкуство, практикувано до голяма степен от професионалисти - са двете
най-важни свързващи идеи при всяко разглеждане на темата. В танца
връзката между двете понятия е по-силна, отколкото в някои други
изкуства, и едното не може да съществува без другото.

       Въпреки че гореспоменатото определение обхваща всички форми
на изкуството, философите и критиците през годините предлагат
различни дефиниции на танца. Те представляват друго описание на
вида танц, с който всеки писател е бил най-запознат. Така изявлението
на Аристотел в „Поетика“, че танцът е ритмично движение, чиято цел е
„да представя характера на мъжете, както и това, което те правят и
това, от което страдат“, се отнася до основната роля, която танцът играе
в класическия гръцки театър, където хорът чрез движенията си отново
въвежда темите на драмата по време на лирическите интерлюдии. 19



    От друга страна, английският балетен майстор Джон Уивър, пишещ през
1721 г., твърди че „Танците са елегантно и симетрично движение, хармонично
съставено от красиви пози, което кара грациозната стойка на тялото и
неговите части да изпъкнат.“ Описанието на Уивър отразява много точно
гордото и изтънчено движение, характеризиращо балета на неговото време,
със своята силно формализирана естетика и липса на твърда емоция.
   Гастон Вулиер, френски танцов историк от 19 век също подчертава
качествата на грацията, хармонията и красотата, различавайки „истинския“
танц от грубите и спонтанни движения на ранния човек: “Изкуството на
хореографията... вероятно не е било познато в по-ранните епохи на
човечеството. Първобитният човек, скитащ по горите, поглъщащ
треперещата плът на плячката си, не може да знае нищо от онези ритмични
пози, които отразяват сладки и галещи усещания, изцяло чужди на
настроенията му. Най-близкият подход към това трябва да са били скоковете и
непоследователните жестове, чрез които той е изразявал радостите и яростта
на бруталния си живот”.
    Джон Мартин, танцов критик от 20-и век, почти пренебрегва формалния
аспект на танца, като подчертава ролята му на физически израз на
вътрешната емоция. Той изменя на симпатията си към Училище по
експресионизъм на съвременния американски танц: „В основата на всички
тези разнообразни прояви на танца… стои прост импулс за прибягване до
движение, за да се въплътят състояния, които не можем да въплътим чрез
разумни средства. Това е базисен танц. "
    Следователно универсалната дефиниция за танца трябва да се върне към
основния принцип, че той е форма на изкуство или дейност, която
използва тялото и обхвата на движение, на което тялото е способно. За
разлика от движенията, извършвани в ежедневието, танцовите движения не
са пряко свързани с работа, пътуване или оцеляване. Танцът, разбира се,
може да се състои от движения, свързани с тези дейности, както в присъщите
за много култури танци по време на работа. Но дори и в най-практичните
танци, съставящите го движения не се свеждат до тези свързани със самата
работа; по-скоро те включват някои допълнителни качества като
самоизразяване, естетическо удоволствие и забавление.
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Основни мотиви: самоизразяване и физическо освобождаване

Един от основните мотиви на танца е изразяването на емоциите и
комуникацията. Хората - и дори определени видове животни - често
танцуват като начин за освобождаване на силни чувства, като
внезапен прилив на енергия, радост, нетърпение или гняв. Тези
движещи сили могат да се видят не само в спонтанните движения на
прескачане и скачане, често изпълнявани в моменти на силна емоция,
но и в по-формалните движения на „установените“ танци, като военни
танци на племената или празнични народни танци. Тук танцът
подбужда към пораждане на емоции, както и към освобождаването им.

Хората също танцуват за удоволствието от усещането на тялото и
заобикалящата го среда по нови и специални начини. Танцът често
включва екстремни движения, като например ръцете са разперени
или изпънати, главата е наклонена назад, а тялото е извито или
изкривено. Освен това често са необходими специални усилия или
стилизация на движението, като високи ритници, скокове или
премерен ход. Танцовите движения могат да се осъществяват спрямо
пространството или ритъма, следвайки линии или кръгове на земята,
определена конфигурация от стъпки, съобразена с конкретни модели
или акценти .

2.2. Естетика на танца
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        Всички тези характеристики могат да доведат до състояние на ума
и тялото, много различно от това в ежедневието. При танца се
използват необикновени модели на мускулно натоварване или
релаксация, както и необичайно интензивен или постоянен разход на
енергия. Танцьорът развива усет към силата на гравитацията и
състоянието на баланс или дисбаланс, което нормалните дейности не
пораждат.
      В същото време танцът създава съвсем различно възприятие за
времето и пространството за танцьора: времето е белязано от ритъма
на движенията и от продължителността на танца, а пространството е
съставено от пътеките, по които танцьорът се движи или формите,
които заема тялото. Танцът всъщност може да създаде напълно
самостоятелен свят за танцьорите, в който физическите им способности
като сила, умения и издръжливост са далеч над обичайните.
Категоричен пример за това са суфи дервишите, които могат да се
въртят интензивно дълъг период от време, без да изглеждат уморени
или зашеметени, а някои индонезийски танцьори удрят кинжали по
голите си гърди, без да си причиняват видима болка или да се наранят.
Това трансцендентално преживяване може да бъде изпитано и от
зрителите. 
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Потопени в ритмите и моделите, създадени от движенията на танцьора,
зрителите започват да споделят и съпреживяват изразените емоциите.
Кинестезията, или осъзнаване на тялото чрез усещания в ставите, мускулите
и сухожилията, а не чрез визуалното възприятие, определя не само колко
добър е танцьора, но и начина, по който танцът въздейства на зрителите,
които не само го виждат, но и усещат ехото от движенията и ритмите в
собствените си нервни окончания.

    Самоизразяването и физическото освобождаване могат да се
разглеждат като двата основни мотива на танца. Самият танц обаче е
съставен от голямо разнообразие на форми - от спонтанна дейност до
формализирано изкуство или от социално събиране, където всеки
участва до театрално събитие с танцьори, изявяващи се пред публика.

Проблеми при дефинирането на танца
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       В този широк спектър от форми танцът изпълнява много различни
функции, включително религиозна, военна и социална. Почти всички
култури са имали или все още имат танци, които играят важна роля в
религиозния ритуал. Има танци, в които изпълнителите и дори зрителите
сами изпадат в транс, за да превъзмогнат себе си и да получат силите на
боговете. Или както в случая с танцьорите в индийските храмове, където
изпълнителите въвеждат историите на богове като начин за почитането
им.
     В някои раннохристиянски общности шествията или официалните
танцови модели са част от молитвената служба. Съвременните военни
маршове и строева подготовка може да се разглеждат като потомци на
войната между племената и танците, изпълнявани по време на лов, които
също са неразделна част от много култури. Военните танци, често
използващи оръжия и бойни движения, се употребяват като начин за
обучение на войниците и емоционална и духовна подготовка за битка.
Много ловуващи племена изпълнявали танци, в които ловците се обличали
в животински кожи и имитирали движенията на плячката си, като по този
начин придобивали уменията на въпросното животно и чрез магия
придобивали власт над него.

    

a. Определение според функцията

Танцът също играе редица важни
социални роли във всички култури,
особено за празнуване, ухажване,
почивка и развлечения. Танците за
ухажване например позволяват на
танцьорите да проявят своята
енергичност и привлекателност и да се
включат в социално приет физически
контакт между половете. (Валсът,
сравнително съвременен пример за танц
за ухажване, е бил забранен в
определени моменти, тъй като явният му
контакт между танцьорите се е считал за
неприличен.)
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 Такива традиционни танци
често съдържат мотиви за
плодородие, при които се
пресъздават мимирани (или
дори действителни)
движения на сексуален
контакт. Един мотив, по-
специално, скокът на
плодовитостта, при който
мъжът танцьор вдига жената
възможно най-високо, е общ
за много танци за ухажване,
като например тиролския
шуплатлер.

  Важността на танца при ухажването и социалните събирания вероятно
датира преди използването му като отдих и забавление. Много учени
предполагат, че някога танцът е бил неразделна част от ежедневието,
съпътстващ както практическите занимания, така и религиозни ритуали.
Едва когато се появяват по-сложни социални и икономически структури и
възниква “безделната” класа или каста, хората започват да гледат на танца
като на източник на удоволствие, и го разграничават от най-важните
въпроси на оцеляването. Тъй като племенните общества отстъпиха място на
по-сложните цивилизации, много от по-ранните ритуални форми, като
религиозни танци, танци за работа или лов, постепенно губят
първоначалното си значение и се превръщат в развлекателни народни
танци. Все пак тези танци запазват много от първоначалните си мотиви,
като например използване на пръчки или мечове в английския танц “Морис”
или жезъла в танца Мейпол. Все пак, всички видове танци в етапите на
еволюцията са запазили значението си на средство за социално сближаване.
Танцът също се е използвал и като средство за демонтриране на
политическа или социална сила и идентичност. В Древна Гърция, например,
гражданите били принудени да посещават танцови драми отчасти, за да
демонстрират верността към държавата. Например, през 19 век Унгария
целенасочено възражда националните си танци, за да подсили  чувството за
национална идентичност.
    25



b. Отличаване на танца от други модели на движение

   Във всички различни форми на танца движението се превръща в танц чрез
стилизация и формална организация. Организацията се определя от
естетическата идея или от функцията на танца. Съществуват обаче много
видове дейности, включващи дисциплинирано движение и движение по
определен модел, които не влизат в категорията на танца - например спорта
или поведението на определени животни - защото принципите, които
управляват тези движения, не са насочени към естетическото удоволствие,
себеизразяване и забавление.
      Разграничаването между борбата и хореографираната битка в балета
илюстрира значението на тези принципи при определянето на танца.
Лесно е да се направи разлика между истинска битка и битка в балет,
защото първата се случва в „реалния живот“, а втората се провежда в
театър и защото във втората противниците всъщност не искат да се
наранят един друг. Но в борбата, въпреки че противниците изглеждат
сякаш се бият, те също участват в хореографирана сцена, която, подобно
на балета, отчасти оценява и стила им. Въпреки това, в борбата
изградения стил не е основен акцент в събитието, както в балета.
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Фигурното пързаляне, особено в съвременната му форма, като
състезание по танци на лед, е по-трудно да се разграничи от танца, тъй
като и естетическите, и изразителните качества са важни. Но в същото
време при пързалянето на лед има определени правила, които трябва
да се спазват по-стриктно отколкото в танца, и за пореден път
управляващият принцип тук е състезателното показване на умения, а
не собственото удоволствие. (Танцовите състезания, в които
изпълнителите получават точки, представляват още по-труден случай
за разграничаване на изкуството от спорта, но, доколкото то се
ръководи от принципа на точките, състезанието по танци не може да
бъде определено като изкуство). Марша и шествията представляват
още една трудност при класифицирането. Някои от тях включват
конфигурации на групи от хора и дисциплинирано, стилизирано
движение като военен марш, където участниците могат да почувстват и
изразят силни емоции. Такива движения също могат да бъдат
придружени от театрални елементи, като цветни костюми, реквизит и
музика, които често съпътстват танца. Но в марша самото движение е
толкова подчинено на други съображения - като мобилизирането на
голям брой хора или свиренето на музика - че не може да се разглежда
като танц.
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Важен фактор, който отличава танца от другите модели на движение, е
този на намерението. Определения модел, по който летят пчелите или
сложните ритуали за ухажване на някои птици, могат да бъдат по-
приятни за гледане и по-сложно организирани от обикновените
танцови движения на едно дете. С други думи, такива движения не са
предназначени за забавление, естетическо удоволствие или
себеизразяване. Всъщност една дейност може да се счита за танц
когато танцьорът е способен да я отличи като такава. (В дует на
американския хореограф Пол Тейлър двама мъже просто останаха
неподвижни на сцената в продължение на четири минути. Все пак
това беше прието като танц поради естетическия си контекст: беше в
театър и Тейлър беше известен като експериментален хореограф. В
допълнение, зрителите знаеха, че това или е танц, или се отнася към
танца.)

    

c. Определение според намерението
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Дори когато дадена дейност е ясно разпозната като танц, има чести дебати
дали тя е част от изкуството на танца. Всяка форма на изкуство се развива
чрез силни естетически принципи, а трите основни принципа, управляващи
изкуството на танца, бяха разгледани по-горе. Но тези три принципа могат
да бъдат разпознати от една група, а от друга - не. Например класическият
балет достига своя зенит в Русия в края на 19 век: техниката му е перфектно
развита и танцьорите му са признати за виртуози. Но редица хореографи,
реагирайки срещу доминиращата естетика на класическия балет, твърдят,
че това е просто празна акробатика а не танц, защото се концентрира върху
показване на уменията на отделни танцьори и не успява да изрази някакви
значими идеи или емоции. По същия начин, когато Марта Греъм,
хореограф-пионер в американския модерен танц, за първи път представя
своята работа в края на 20-те години, публиката я намира за толкова
различна от балета, че отказва да я признае за истински танц. Дебатът
продължава над изкуството на днешните авангардни хореографи. Същото е
вярно и за възприемането на една танцова култура от друга такава. Когато
европейците за първи път се сблъскват с изключително сложната форма за
танц в Близкия Изток raq ra sharqī, те го възприемат като еротичен показ и
го наричат бели денс (танът на корема).
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Танцът като драматичен израз или абстрактна

форма

- Дебатът на Запада -

 В центъра на много дебати са въпросите: как танцът може детайлно да
изразява емоции и действия и дали това може да се приеме като вид език.
Културните конвенции отчасти определят границите на изразяване.
Например, класическият индийски танц има повече от 4000 мудри или
жестове, чрез които танцьорът изобразява сложни действия, емоции и
взаимоотношения; тези жестове са разбираеми за публиката, защото винаги
са били в живота и културните традиции на Индия. В класическия балет,
обаче, речникът на мимиките е доста малък и е разбираем само за няколко
информирани зрители, като по този начин значително се ограничава
изразителния му обхват.

Позовавайки се на практическата
невъзможност за общуване чрез
танца, сложните сюжети и
взаимоотношения между героите,
които са често срещани в театъра,
Баланчин веднъж отбеляза: „В
балета няма свекърви.“

Танцът е универсален език, чрез
който може директно да се
изразяват емоции, а понякога и по-
мощно отколкото с думи.
Френският поет Стефан Маларме
казва, че танцьорът, „пише с тялото
си, предлага неща, които писменото
произведение би могло да изрази само
в няколко параграфа на диалог или
описателна проза".
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      Тъй като танцовите движения са тясно свързани с жестовете в
ежедневието, изразените чрез тях емоции, могат веднага да бъдат
разбрани, чрез визуална оценка на жеста. По този начин, когато
танцьорът скача, зрителите възприемат това като знак на възторг и
могат да усетят нещо от усещанията за повдигане и стягане, които
вълнението поражда в тялото. По същия начин, ако тялото на
танцьора е усукано или свито, зрителите могат да усетят чувството на
болка. Разбира се, дори жестовете в ежедневието ни са наследени от
културните условности. В някои незападни култури усмивката или
помахването с ръка могат да се приемат като знак за агресия, а не за
добре дошли. 

      По същия начин, как зрителите интерпретират танцовите
движения зависи от контекста, в който тези движения се появяват, и от
конкретния зрител, който ги интерпретира. За някои хора и в
определен контекст падането може да означава отчаяние, а за друг
зрител - потъване в екстаз. Дори в най-драматичния или мимически
танц, движението е силно стилизирано и подложено на абстрактно
естетически принцип. Структурата на танца се определя както от
формални съображения, така и от разказа на събитията. От друга
страна, дори и най-абстрактния танц изразява някаква емоция или
характер на връзката, просто защото се изпълнява от хора, а не от
неутрални обекти, и често най-сложният танцов модел има някаква
представителна функция.
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Промени в отношението към танца

 Критиците спорят върху
въпроса за абстракцията и
изразяването във връзка с
театралния танц, а също и с
предположението, че танцът е
сериозна форма в изкуството.
Това твърдение не винаги е било
поддържано. В края на 19-и век,
извън Русия и Дания, танците са
се приемали като забавление с
ниска естетическа стойност.
Приемането на танца като форма
на изкуство и като социална
дейност всъщност са се
различавали драматично в
цялата история.
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 В културите, където танцът е имал или все още има религиозно
значение, към него се отнася с голямо уважение. Древните гърци също
приемали танца много сериозно, защото е бил част от образованието и
неразделна част от тяхната драма - която имала силно политическо и
социално значение.
    

        



        Платон пише в законите, че „да пееш и да танцуваш добре, означава да
бъдеш добре образован. Благородните танци трябва да дадат на ученика не
само здраве, пъргавина и красота, но и доброта на душата и добре
балансиран ум. “ Аристотел вярвал, че танцът е полезен за „прочистване на
младата душа от неприлични емоции и подготовка за достойна наслада на
свободното време“.
По принцип римляните гледали на танца като на женствен и
деморализиращ.. Историкът Салустий отбеляза за съпруга на гражданин, че
„тя играе и танцува по-грациозно, отколкото една уважавана жена трябва да
го прави“.

Ранните християнски лидери имат подобно мнение и се опитват да потиснат
езическите танцови обичаи. Това действие се приписва на християнската
вяра, че тялото, бидейки недостоен съд на душата, не бива да се отдава на
каквото и да било чувствено удоволствие или проявление. Това отношение
не било напълно доминиращо и някои лидери смятали трезвите и прилични
танци за важни в религиозното поклонение. През IV в. Св. Василий попитал:
„Може ли да има нещо по-благословено от това да подражавате на танца на
ангелите на земята?“. Танци във вид на шествие,  кръг и линия са включени в
много църковни служби и все още могат да се видят в някои служби в Толедо
и Севиля, Испания.
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       През Ренесанса, когато влиянието на църквата върху светския живот
отслабва, танцът става популярен в дворците. Умението на всеки придворен да
танцува и да се движи грациозно се превръща в съществена част от тяхното
образование. В Англия танците били толкова популярни сред всички класи, че
чуждестранните посланици се обръщали към хората с „танцуващия англичанин“.
    

        

   През 17-и век пуританците заличават най-темпераментните и езически
английски танцови обичаи. Въпреки това, по-висшите класи все още смятали за
правилно малките деца да се учат да танцуват, за да може, както казва философът
Джон Лок , да им вдъхнат „по-голяма увереност“. В Америка пуританското влияние
било още по-силно и много водачи гледали неодобрително на всеки вид танц, без
значение дали той бил  развлекателен или похотлив.

     За други това било необходима част от
образованието. Най-забележителното изключение от
религиозното неодобрение на танца била сектата
Шейкъри, която, докато просперирала в Съединените
щати през 18-и и 19-и век, измислила хореография на
танците, използвани като част от богослужението си.
Танците често представяли доста сложни религиозни
теми. Една фигура, колело в колелото, състояща от
кръгове, които периодично се завъртали около хора
от певци по средата, представлявала всеобхватната
природа на Евангелието. Външният пръстен на
танцьорите символизирал върховния кръг на
истината, докато хорът в центъра символизирал
хармонията и съвършенството на Бога, което е в
центъра на живота. Постепенно танцът като средство
за физическо възпитание и забавление става все по-
популярен в САЩ. Народните и социални танци били
насърчавани и до 20-ти век танците в театъра
започват да губят лошата си репутация. Със сигурност,
в западния свят танцът, като форма на изкуство,
никога не е бил толкова популярен, колкото е днес, с
широк спектър от хореографски стилове и жанрове,
привличащи голяма публика. 34



За танца и неговите терапевтични ползи
Какво може да бъде по-смислено и очевидно от самото съществуване на
танца от най-древни времена, като обща връзка, универсален език и важна
част от племенния и културен живот, който всички ние, без значение от
религията или цвета на кожата, разбираме. Доскоро танцът се използвал за
свързване на човека с природата като го доближавал до движението на
животните, елементите на живота или за празнуване на важно събитие, като
раждане или смърт. Движението е от съществено значение за оцеляването,
за разбирането на средата, приспособяването към нея, контролирането й и
свързването с другите.

ТАНЦЪТ като терапевтичен процес
 

ГЛАВА 3

3.1. Танцът като универсален език
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      Счита се, че танците са предназначени за човешкото тяло и за
движението само по себе си. Те играят важна роля в индивидуалния
процес на придобиване на автентичност. Този процес се отнася до
развитието на съгласуване между тяло, ум и дух. Използването на танца
като терапевтичен и очистителен инструмент е древна традиция в
различните култури. В много примитивни общества танците се смятали
за основно и необходимо действие като храненето и съня. Приемайки
танца като начин за свързване с природата, той дава възможност за
изразяване и емоционална комуникация. Танците са съпътствали
основните промени в човешкия живот (раждане, брак, смърт), като по
този начин насърчават целостта у човека - както личната цялост, така и
почтеността, разглеждана като социална ценност.

        

Движението представлява основно средство за комуникация, което
засилва изразяването на емоциите, връзката на сетивата и действията
със самосъзнанието, може да бъде основа за когнитивно обучение,
развитие и социално взаимодействие. 

      

        
DТанцовата терапия винаги е
присъствала, но ние едва сега я
преоткриваме и предефинираме
според съществуването ѝ в настоящето.
Танцовата терапия съчетава
свободното движение на цялото тяло и
едновременно достига до
емоционалното и психическото ниво.
По този начин се постигат
необходимите лечебни резултати и
подобряване на състоянието на
индивида. 36



Както смятат Шалем-Зафари и Гросу, произходът на танцовата терапията се
крие в съвременния танц, тъй като се базира на директната изява и
спонтанното движение, отличаващи се от формалния характер на танца. По
този начин терапията дава възможност за изразяване на вътрешния свят на
човек без спазването на естетическите стандарти. Терапевти откриха
няколко метода, чрез които да научат клиентите си да се движат, по начин,
по който да изразят себе си. Методи, които позволяват на вътрешното
състояние на клиента да влияе върху движенията и движенията, от своя
страна, да влияят на психиката.
    

        

Предимствата  на танцовата терапия са многобройни:

Допринася за развитието на когнитивни умения и емоционална зрялост;
Допринася за осъзнаване и опознаване на тялото чрез създаване на собствен
здравословен образ;
При затруднения в комуникацията на индивидуално или групово ниво, при
невербална комуникация с хората наоколо, както и със собственото си тяло;
За хората, които искат да имат по-добър контрол върху тялото и движенията си; 
За хора, които след ампутация на крайници или определени заболявания трябва да
преоткрият тялото си, да го приемат в новата му форма и да установят нова връзка с
него, за хора, които имат нужда да се свържат със себе си;
Насърчава и интегрира емоционалната стабилност, управлението на гнева и др;
Насърчава физическа и емоционална среда без критика, като зачита
индивидуалността на всеки;
Постепенно намалява и премахва чувствата на изолация, самота, тревожност,
депресия, гняв, тъга.
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Терапия с Движение и Танц (DMT)

 DMT използва танца и движението като лечебни инструменти, които
улесняват процеса на отключване на изразителния потенциал на
тялото. Основната хипотеза на танцовата терапия е, че
движението на тялото отразява вътрешните чувства и може да
доведе до психологически промени. По този начин, терапията
насърчава физическото и психическото здраве, докато основната й цел
е да помогне на хората в процеса чрез връщане на смисъла в техния
живот и хармонията между тяло, ум и душа.

Танцовата терапия и движенията включват знания от
невербален опит, вербална комуникация и анализ на
когнитивните наблюдения. Тази терапия включва дълбоко
самоизразяване, вкоренено в тялото и движението и
способността да се разбере този израз. Уроците по танци и
движение са идеални за работа с хора с аутизъм. Децата с аутизъм
обикновено нямат развит свободен начин на общуване, а личен език,
за който невербалната комуникация се явява ефективно средство при
контакт с други хора. Чрез различни техники танцът допринася за
развиването на увереност и за формирането на връзка между детето и
учителя.
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Първоначалните цели
на терапията са
достигане на нивото,
на което детето
функционира -
сетивно-двигателно
ниво, да установи
връзка и да работи, за
да формира представа
за тялото.



         Танцът е добра техника за намаляване на стреса. В
изследване, проведено от Nutu & Munteanu (2017), 65% от участниците
в проучването (90% от жените и 60 мъже) се съгласиха, че танцът е
добро упражнение, което подобрява общото им настроение,
повишава самочувствието и намалява нивото на стреса.

         Арт терапията е друг начин за премахване на травма, решаване
на вътрешни конфликти, тревоги и житейски проблеми. 
Художествената терапия е алтернативна терапия, която е насочена
конкретно към деца и юноши, които не са толкова податливи към
традиционните методи, но също така може да се приложи при хора от
всяка възраст и от различни категории: маргинализирани хора,
възрастни хора, хора, изложени на риск, наркозависими. Този тип
терапия включва използването на няколко форми на изкуство:
рисуване, театър, танц, колаж, моделиране или фотография,
творчески стихове, истории и ролеви игри с благоприятен ефект
върху хората. Терапевтичното изкуство изисква повече комуникация,
самоизразяване и връзка. То има за цел да премахне стреса и
травмите, преживени от даден индивид.
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      Според Шалем-Зафари и Гросу, в основата на музиката и
танцовата терапия лежат теории и знания от мултидисциплинарни
области на психиката и тялото, интегриращи методи, използвани в
индивидуалната и груповата психотерапия, невербална комуникация;
развитие на тялото чрез движение и психологията на развитието.
       Терапията с Движение и Танц анализира качеството на
движението и използва референтни системи за анализ на движенията.
При танците ритъмът се проявява чрез измерване на стъпките и
движението на тялото. Танцовите художествени и експресивни
упражнения се характеризират с динамичност, ритмичност,
моментност в съответствие с музиката и могат да включват: вариации
на танцови стъпки, артистични скокове, пируети, вълни, танцуване на
въже, развиване и култивиране на чувството за красота,
експресивност, специфични умения, музикално и естетическо
образование.

   От психологична гледна точка ритъмът може да бъде определен
като периодичност на движение, процес или дейност, която може да се
възприеме като регулиращ фактор за икономично използване на
енергия и която контролира всички дейности в човешкото тяло.. 
     

Определяне концепциите на танцовата терапия
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Терапията с музика и танци
използва движението и
танците за психотерапевтични
цели, подобрявайки
физическата и психическата
цялост на индивида. Тя се
базира на разбирането, че
процесът на повлияване на
несъзнаваното започва с
осъзнаването на тялото и
движението му. Психологическото
измерение на осъзнаване на
тялото се характеризира с това
доколко човек е готов да разбере
и опознае своето тяло и да го
контролира.  

Самочувствието се отнася до емоционална и цялостната
самооценка на волята и себестойността.
Тревожността се характеризира като емоционално състояние на
психологическо напрежение, раздразнителност, липса на увереност
в собствените си сили, неспособност за поемане на рискове,
автономни реакции и други психосоматични симптоми. 
Стресът се определя като фактор на околната среда, който
предизвиква неестествена реакция в човешкото тяло. Нивото му
зависи от начина, по който човек се справя с него. Стресът е
състояние на напрежение и дискомфорт, което се появява, когато
не можем да разрешим даден проблем. Психиатричният стрес е
особен случай, известен като „общ стрес“, предизвикан от
определени психологични стресови фактори.        

      Съществуват няколко основни понятия, разглеждани като
показатели в арттерапиите - самочувствие, тревожност и стрес.
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В зависимост от позицията на изкуството в терапията,
съществуват три тенденции в арттерапията както следва:
(1) Терапия чрез изкуство, разработена от психологията и
психотерапията, е форма на психотерапия, която търси връзка с
изкуството (художественият продукт на клиента се използва като
материал за интерпретация, както и фон за словесна терапия).
(2) Терапията чрез изкуство, развита от изкуството, което не се
отнася пряко към терапията, а до нейните техники, тъй като се счита,
че самото изкуство има терапевтични ефекти (процесът на създаване
и дизайна на художествения продукт са достатъчни).
(3) Съвместен подход на изкуството и терапията, при който
изкуството разкрива възможността индивидът да изрази себе си през
целия период на терапията. Той се използва за канализиране,
адаптиране и трансформиране на емоции, агресивност и отрицателни
енергии, за да се достигне до психологическата промяна.    

Арт терапията се състои от четири конкретни терапии: дизайн,
моделиране и създаване на колажи, театрална терапия, движение и
танцова терапия и музикотерапия. Танцовата терапия,
музикотерапията и терапията с движения са изучавани от различни
автори и изследователи. 

42



Музиката се явява като “подкрепа” на различните видове танци,
допринасяйки за формирането на ритмични умения. Така се изследва
връзката между музиката и движенията на тялото. Някои проведени
проучвания показват, че музиката има психосоматични ефекти за слушателите:

- музиката с чести промени на ритъма обикновено причинява високо систолично
налягане. Ускоряването на музикалните пасажи при приповдигната, радостна
музика може да доведе до нарушения в сърдечния ритъм - камерна екстрасистола
или дори камерна тахикардия.
- музиката с бърз ритъм има мобилизиращ характер и положително емоционално
въздействие поради стимулиращия си ефект.
- бавната, сантиментална, носталгична музика успокоява и релаксира, оказвайки
положителен ефект, намалява емоционалното въздействие и психосоматичните
симптоми.
- тежката музика с резки промени в интензитета на ритъма или вокалния
диапазон, предизвиква негативни емоции и психосоматични симптоми като:
напрежение, изпотяване, главоболие, изтръпване.
- симфонична музика с хармоничен характер, има благоприятно въздействие върху
хората страдащи от депресия или тревожност, променя настроението и провокира
положително  състояние.

Ритмичните прояви в изкуството действат пряко върху психиката. Ритъмът
събужда инстинктите, емоциите, хармонията на интелекта и води до
крайности.
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Отражение. Пресъздаване и ехо на движенията на човека, за да се
покаже съпричастност и чувствата му да получат потвърждение.
Използвайки „метафора на движението“ или вид опора, с цел да се
помогне на човек физически да демонстрира терапевтично
предизвикателство или постижение. Например: терапевтът може да
даде на даден човек бял флаг, като по този начин помага за
празнуване на емоционалното освобождаване.

Научаване на това как (и съответно неговото развиване) човек да се
довери на собствената си способност да бъде осъзнат в
съпричастността си.
Способност да отговаря естествено и откровено.
Разчитане и вникване в невербалните движения, които могат да
бъдат използвани при възстановяване.

Движението при танцовата терапия е повече от просто упражнение.
Действията, плавността и движението се тълкуват повече като език.
Хората използват танцовата терапия като начин за лечение на
хранителни разстройства, а движенията от танца - за изразяване на
съзнателни и несъзнателни чувства. Терапевтът реагира на
движенията, оценява езика на тялото, невербалното поведение и
емоционалните изражения, за да разработи интервенции за справяне
със специфичните нужди на клиента.

Движението е основният начин танцовите терапевти да наблюдават,
оценяват и прилагат терапевтична интервенция. Някои интервенции
включват:

Важните умения, които могат да бъдат придобити в процеса на
терапията с движение и танц, включват:

Защо терапия с танци и движения е  по-

различна от обикновените танци?
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Танцовото движение е терапевтична форма на упражнения, която
е чудесна не само за физическото здраве, но и за психическото и
емоционалното. Музиката сама по себе си може да бъде много
мощна. Тя може да повлияе на настроението и състоянието ни на
благополучие, като предизвика спомени и други емоционални
преживявания. Само чуването на песен от детството може да създаде
усещане в нашите тела, което незабавно да повлияе на настроението и
да предизвика спомени за секунди. Когато танцът или всяко движение
е в унисон с музиката, това може да намали стреса, да създаде радостен
и понякога лечебен момент за участващите, както и увеличаването/
освобождаването на ендорфин в мозъка. 

Танцовата терапия предлага много ползи за хората:

1. Дава възможност за изразяване на емоции 
Танцовата терапия е чудесен начин за изразяване на емоции, които
понякога не могат да се изразят лесно вербално. Дори хората с
ограничена подвижност могат да се изразят чрез собствените си
енергийни нива и способности. Понякога една песен може да накара
човек да се почувства щастлив, друг тъжен, а трети енергизиран.

Как работи терапията с  движение и танц
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3. Повишава физическите способности и брутните двигателни умения 
DevelopmentDance е чудесен начин за подобряване на здравословното
състояние в забавна атмосфера, съпроводена с музика. Започва се със
загрявка, за да може всеки да се раздвижи и да се чувства удобно. Включват
се различни стилове танци, независимо дали става въпрос за танц по двойки
или лирична форма на танци, включително реквизити като ленти. Ако някой
от участниците има ограничена подвижност, той движи онази част от тялото
си, която му е най-удобно. Разтягането и дълбокото дишане също е
включено във всеки клас за укрепване на мускулите и предотвратяване на
наранявания и увеличаване на гъвкавостта. Танцовата терапия също се
фокусира върху развитието на груби двигателни умения. Чрез фокусиране
върху силата и координацията, както и баланса, се насърчава развитието на
грубите двигателни умения. Балета и класическите танци може да се
използват за увеличаване на мускулния растеж, добрат стойка и
подобряване на баланса.

2. Намалява стреса
Всяка форма на упражнения е благоприятна за намаляване на стреса в ума и
тялото. Танцът не е по-различен. Танцовата терапия е чудесно средство за
намаляване на стреса не само заради физическото благоприятстване на
тялото, но и защото е емоционално терапевтична. Тъй като движението е
свързано с мисли и чувства, танците могат да променят емоциите и
нагласите почти моментално.
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4. Подобрява увереността и самочувствието
Доказано е, че танцовата терапия повишава увереността, социалните и
комуникативните умения, освен това подобрява самочувствието. Важно е да
поздравите всеки човек, когато за пръв път влиза в клас, осъществявайки
контакт с очите и казвайки нещо положително. Може също да го попитате
как е, независимо от вербалните му способности. Това създава положителна
и безопасна среда за обучение и дава възможност на участника да знае, че
са добре дошли и че това ще бъде приятно и забавно изживяване. Освен
това създава усещане за постижения и насърчава страхотна работна етика.
Поддържането на положителна, успокояваща и насърчаваща среда е от
ключово значение за насърчаване на увереността и самочувствието на
участниците.

5. 5. Насърчава творчеството и въображението
Една от най-големите ни дарби като човешки същества е нашето
въображение и способността да създаваме. Подобно на мускулите в нашето
тяло, ако не използвате въображението и креативността си, тези умения ще
се влошат. Независимо дали летим през космоса или плуваме в океана, или
пък се движим като животно, или използваме въображението си, за да
мислим за конкретен спомен и се движим водени от усещането, които
поражда този спомен, е важно да използваме творчество и въображението
си по време на сесиите. 47



4.1. Испания
 

Данни от различните европейски държави

1. Въведение 
Това проучване разглежда настоящата ситуация с танцова терапия за
хора с увреждания в Испания, приемайки я като метод за работа в
областта на образованието за възрастни. Този анализ идва от проекта
"Baile de por vida". Финансиран по програма Еразъм+,  Ключово действие
2: стратегически партньорства. За разработването на този доклад е
направен изчерпателен библиографски анализ в търсене на научна
информация за танцовата терапия и образованието за възрастни за хора
с увреждания. За тази цел потърсихме развитието, историята и контекста
на образованието за възрастни в Испания, както и използването на
танцова терапия, нейните положителни ефекти и области на действие.

ГЛАВА 4
ТАНЦЪТ като неформален метод за образование на възрастни 
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2. Образование за възрастни с хора с увреждания 
За хората с увреждания образованието не означава само учене,
придобиване на нови умения или професионално обучение.
Обучението през целия живот за хората с увреждания означава
механизъм за социално включване, означава да могат да
представляват себе си, да поемат контрол над ежедневието и
бъдещето си.

2.1. Определение и контекст на образованието за възрастни в
Испания
Образованието за възрастни трябва да се приема в рамките на
концепцията за учене през целия живот, която намира все по-голямо
значение в областта на неформалното образование, но все още не е
ясно неговото въздействие върху образователните системи. Връзките,
които възникват между образованието в ранна детска възраст,
образованието за възрастни и учебната среда в Испания, току-що
започнаха да се документират, като им придава необходимото
значение. Въпреки че има обща тенденция за усъвършенстване на
обучението през целия живот, за да се подобрят практиките в
образованието за възрастни, може да се наблюдават най-различни
контексти в проекти, в образователната политика за възрастни и в
разнообразната обучителна среда.
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BИмайки предвид този контекст, важно е да се спомене как
образованието засяга ученето през целия живот на хората с
увреждания, тъй като това е феномен от особен интерес за възрастни
преподаватели. 

Перспективата, върху която трябва да се съсредоточи
образователният процес, не е интеграцията в съществуващата
социална система, а в трансформацията на системата от
приобщаваща гледна точка. По този начин хората ще се приемат
като пълноправни, с принадлежност и участващи в обществото. В
този смисъл значението на понятието увреждане в образователната
среда е в постоянна промяна и еволюция през последните десетилетия.
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2.2. Кратка история на образованието за възрастни в Испания
През последните 60 години панорамата на образованието за
възрастни се изменя по същото време, по което се променят и
социалните модели. Днес, образованието за възрастни се възприема
като важен фактор в икономическата, политическата и културната
трансформация на хората, общностите и обществата през 21 век.
Ключовата роля на образованието за възрастни в прогреса на
обществото е призната отдавна. След Първата международна
конференция за образованието на възрастни през 1949 г. държавите-
членки на ЮНЕСКО се стремят да гарантират, че възрастните могат да
упражняват основното си право на образование. Последвалите
конференции, проведени в Монреал (1960), Токио (1972), Париж (1985)
и Хамбург (1997), потвърдиха това право и предложиха начини да го
направят реалност (ЮНЕСКО, 2010).
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През 1976 г. Генералната конференция на ЮНЕСКО прие в Найроби
препоръката за развитие на образованието за възрастни, която да
ангажира правителствата да насърчават образованието за възрастни
като неразделна част от образователната система от гледна точка на
обучението през целия живот:
„Терминът образование за възрастни се отнася до съвкупността от
организираните образователни процеси, независимо от тяхното
съдържание, ниво и метод,  формални или неформални. Независимо дали
те удължават или заменят първоначалното образование в училищата и
университетите, и под формата на професионално учене, чрез което
възрастните развиват своите умения, обогатяват знанията си,
усъвършенстват техническите си или професионални умения или им
дават нова ориентация и развиват своите нагласи или поведение за
цялостното обогатяване на човека и участието в балансирано и
независимо социално-икономическо и културно развитие “(ЮНЕСКО, 1976
г. в ЮНЕСКО, 2010 г., стр. 13).

В Испания образованието за възрастни се разбира
като процес, при който „всички хора трябва да имат
възможност да се обучават през целия живот, в и
извън образователната система, за да придобият,
допълнят и разширят своите способности, знания, 
умения, дарби и компетенции за личното и
професионалното им развитие“ (MEC, 2019). Имайки
това предвид, важно е да споменем как
образованието се отразява на хората с увреждания
през целия им живот, тъй като това е феномен от
особен интерес за обучителите.
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3. Теория и развитие на танцовата терапия и движенията
В този раздел ще се спрем на историческия произход и еволюцията на
танцовата терапия през последните десетилетия. Ще разберем терапията с
танци и движения като модел на психотерапевтична интервенция, който
споделя много елементи с други творчески терапии и чиято особеност е
открита при разглеждането на невербалните прояви и творческото
движение в рамките на терапевтичния процес.

3.1. Кратка история на танцовата терапия и нейните терапевтични
ефекти
Ако е вярно, че танцът е присъствал още от древността, в много
примитивни общества той е бил толкова важен, колкото храненето и
спането. С развитието на съвременния танц, започва да се използва като
терапевтично средство. Това позволява на хората да общуват невербално,
насърчава индивидите да се свързват със себе си, със средата си и в случай
на болни хора с тяхната патология. Първите наченки на танцова терапия
виждаме в Съединените щати през 1942 г., с нейния пионер Мариан Чейс,
който въвежда танцово пространство и импровизирано движение в
психиатрично отделение на болница във Вашингтон. През 50-те, Мери
Уайтхаус, танцьорка специализирана в модерния танц, комбинира
преподаването на творческия танц и нейните проучвания върху
теоретичната рамка, предложена от психолога Карл Густав Юнг,
проектирайки юнгиански метод на танцова терапия, който днес е известен
като „Автентично движение“.
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3.2. История и контекст на танцовата терапия в Испания

В Испания, както и в други страни от Латинска Америка, методът,
създаден от аржентинската танцьорка Мария Фукс, е една от първите
препратки в „Терапевтичен танц“.

Също така през десетилетието на 50-
те години, Анализите на   Рудолф
Лабан (Laban Movement Analysis,
LMA), се прилагат при
терапевтичния контекст на
движението и в това, което се отнася
до танцовата терапия. Трябва да
отбележим, че през тези години се
развиват и други дисциплини,
включени в художествените и
творчески терапии като
музикотерапия и арт терапия.

През 1974 г., тя отворила центрове в Италия и Испания (Мадрид и
Арагон), за да преподава своя метод, основан на терапевтичните
аспекти на движението и танца, но без да интегрира психологическата
и психотерапевтичната рамка. Това е творчески танц с образователен
характер, а не за танц и движение на терапевтично -
рехабилитационно ниво. Фокусирайки се върху настоящия сценарий
на танцовата терапия в Испания, ние наблюдаваме, че тя не е
призната като професия, въпреки че можем да намерим много
публични университети, както и професионални проучвания в
частната област, които преподават и обучават професионалисти в
танцовата терапия.
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        Ако потърсим информация и изследвания за танцова терапия в
Испания, трябва да се съсредоточим върху т.нар. терапия с движение и
танц (Dance Movement Therapy, DMT). През 2001 г. се създава
Испанската асоциация за терапия с движение и танц (ADMTE). Тя е
съставена от група професионалисти, обучени в чужбина,
специализирани в използването на творчески терапии. ADMTE е роден
от американската асоциация за терапия с движение и танц (American
association of Dance Movement Therapy, DMT), създадена през 1966 г. с
цел да помогне на физическата и психическата интеграция на
индивида (ADTA, 1966).

        Танцовата терапия и други дисциплини на арт терапията в
Испания възникват обратно на начина, по който са създадени в
Съединените щати. В Съединените щати започват да се осъществяват
инициативи и проекти за практическа намеса в терапевтичния танц,
докато по-късно се работи за създаване на насоки и теоретично
обучение. В Испания танцовата терапия е въведена за първи път в
началото на 2000 г., благодарение на включването в академичната
област, с прилагането на магистърски степени и официални и
неофициални следдипломни курсове, а не чрез професионални
дейности. През 2003 г., Автономният университет в Барселона отваря
степен „Магистър по терапия с танци и движения“ въз основа на
параметрите на съществуващите обучения във Великобритания и
Обединеното кралство. Това е част от ECARTE (Европейски консорциум
за изкуства в образованието), Европейската мрежа за университетски
курсове по креативни терапии от 2007 г. Понастоящем в Испания има
две възможности за обучение, гореспоменатата степен магистър и
„Магистърът по терапия чрез движение и танци“ на университета в
Барселона, както в Каталуния.
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Студентите, които искат да бъдат
обучени в танцова терапия са с
различна експертиза педагогическа,
художествена, психологическа и
клинична. Терапията с движение и
танц (DMT) принадлежи към групата
на творческите изкуства в
психотерапията. Тя възниква от
обединението на танца и
психологията, така че профилът на
студентите, които имат достъп до
обучение, е разнообразен. DMT
цели да свърже емоцията,
движението и мисълта. Неговата цел
не е хореография, нито естетика в
движението, а съответният
психотерапевтичен процес, както
вече подробно описахме.

Следователно, според Wengrower и Chaiklin (2008), трите основни
стълба на терапията с танцово движение са:
1) Представата за човека като неразривна единица тяло-ум.
2) Терапевтичният потенциал на творческия процес чрез танц и
движение.
3) Работата се извършва в рамките на терапевтични
взаимоотношения.
От 2000 г. до днес наблюдаваме, че се провеждат различни дейности и
събития, които благоприятстват развитието и професионалното
разширяване, като конференции, създаване на асоциации и
проучвания от неформалната сфера. Трябва да подчертаем, че именно
в региона на Каталуния и особено в Барселона, където се намират
всички регламентирани проучвания, както и асоциациите,
професионалистите и най-важните събития по отношение на
танцовата терапия, е регионът с повече ресурси във връзка с
танцовата терапия. 56



В допълнение, в някои провинции на Испания можем да намерим и
центрове с Отворената система на Рио, като това е подробно описано
на уебсайта „психокорпорално - духовен подход, който интегрира
терапевтичното с творческото, развиващо осъзнаване, слушане,
внимание, облъчване и тишина с нагласа за изследване и учене “.

В региона, в който се намира ASPAYM CyL, не намираме регулирани
проучвания в танцовата терапия, както и нерегулирани учебни
центрове, където специалистите могат да бъдат обучени в тази област.
Това, което откриваме, са някои експерти, предимно обучени в
Каталония, Мадрид или в чужбина. Тези професионалисти провеждат
семинари или сесии в кабинети по психология, обществени центрове,
общински стаи, квартални асоциации, йога училища, танцови
академии или алтернативни пространства. Пример в нашия град,
Валядолид, където можем да извършваме дейности, свързани с
креативни терапии, е Наданта, Център за креативен растеж, където се
провеждат семинари, тренировки и специфични дейности, свързани с
тялото и движението, като методът на Фелденкрайс - Съзнание чрез
движение (ATM), йога, посвещение в системата на боуспринг, чигонк,
Ямуна Боди Ролинг (Yamuna Body Rolling), биоданза STR.

В Испания откриваме и други дисциплини и училища, много близки до
танцовата терапия, като биоданс (biodance), първоначално наречен
психодзана, система, създадена от чилийския Роландо дел Торо през
80-те години. От тази система през 2011 г. в Мадрид се основава
"Международният институт по биоданза Хавиер де ла Сен". Това е
организация, насочена към насърчаване на човешкото развитие,
благосъстояние и информираност, чрез обучение на учители,
насърчаване на класове, курсове и семинари по биоданс, всички от
областта на неформалното образование и план за личностно
развитие.
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3.3. Използването на танцова терапия с хора с увреждания

За да завършим изследването, ще се съсредоточим върху танцовата
терапия и увреждането. Вече видяхме, че танцовата терапия като произход
е родена с Мариан Шанс, във Федералната болница "Света Елисавета" през
1942 г., където пациенти на психиатричните звена, се възползват от
положителните ефекти на танца и движението. През 60-те години в
Аржентина, Мария Фукс започва да работи с глухи студенти, като разработва
собствена система за танцова терапия, която по-късно използва при хора
със синдром на Даун и други увреждания. Понастоящем в Испания можем
да намерим като препратка „Psico Ballet Maite León Foundation“, която, както
се посочва на нейния уеб сайт, е частна организация с нестопанска цел,
създадена през 1986 г. в Мадрид (Испания). Работата му е фокусирана върху
цялостното сценично формиране на хора с физически, психически,
интелектуални увреждания, увреждания в развитието и/ или сетивни
увреждания, чрез собствена методология, регистрирана като метод „Psico
Ballet Maite León”“. Тази фондация има много награди, като тази,
предоставена от Испанския комитет на представителите на хората с
увреждания, по време на наградите CERMI за 2016 г. в категорията за
приобщаващо културно действие. 8
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В нашия регион и в нашия град намираме друга танцова трупа,
създадена от хора с интелектуални затруднения, „Compañía D&D“,
основана и режисирана през 2001г. от танцьорката Мария Томило.
Тази компания е един от художествените проекти на танцовата школа
на Валядолид, школа, основана от международната танцьорка
Mariemma. От 2013 г. Компанията D&D е основополагащ партньор на
Националната федерация по изкуства и увреждания (FNAD). Въпреки
че трябва да подчертаем, че това, което намираме, не е самата танцова
терапия, а танцови компании с приобщаващ характер, където има
танцьори с увреждания. Трябва също така да се отбележи, че когато
говорим за деца с увреждания, откриваме намеци за други дисциплини
и техники, насочени също към реабилитационния характер на
движението, като психомоторни умения, телесно изразяване,
концепция за боба и т.н. По същия начин открихме проект „Творчески
терапевтичен танц“, който беше осъществен през 2011 г. от CREA -
Държавен център за грижа за хора с болестта на Алцхаймер и други
деменции, разположен в Саламанка, Кастилия и Леон.

Този проект беше поставен в рамките на нефармакологичните
интервенции, като намери наръчници, проучвания и ръководства за
изпълнение на творческия и терапевтичен танц с хора с болестта на
Алцхаймер и други деменции. AFAS са разработили програми,
семинари и занимания по танцова терапия с роднини и пациенти, като
реминисцентна терапия и премахване на промени в поведението с
отлични резултати. Накрая трябва да отбележим, че намереният
материал е много оскъден, както и областта на изследването досега в
Испания и особено в нашия регион Кастилия и Леон. Възможно е
поради неотдавнашното включване на танцовата терапия като
дисциплина и още веднъж подчертавайки, че повечето практики се
провеждат и развиват в Барселона. Би било необходимо да се създадат
документални източници, които да подобрят теоретичната рамка на
танцовата терапия в останалата част от испанската територия.
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1. Въведение 
Насърчавайки междукултурния диалог и активното участие в обществото,
образованието за възрастни допринася за активно гражданство и демокрация.
Много организации за образование за възрастни са създадени в резултат на
еманципаторски движения (работници, жени или религиозни организации и
т.н.), а образованието за възрастни все още предоставя знания и ноу-хау,
както и пространство за развитие на демокрация и гражданство.

Освен това образованието за възрастни може да укрепи и обнови
гражданското общество. Нарастващата радикализация в Европа показа, че
трябва да се засилват демократичните нагласи, толерантността и уважението.
Образованието за възрастни може да донесе повече демокрация и участие на
национално и регионално равнище и да даде възможност за прозрачност и
развитие на оживено гражданско общество, както и да допринесе за критично
мислене и овластяване. Образованието за възрастни може да компенсира
липсата на образование в ранните години и да даде възможност за социална
мобилност - по този начин ще насърчи социалното сближаване,
справедливостта и равенството. Образователните нива имат огромно влияние
върху възможностите на хората в живота. Това варира от вида работа, която
те могат да получат, до продължителността на живота.  

Положителните ефекти на образованието обикновено се възпроизвеждат от
факта, че тези с по-високо ниво на образование са склонни да продължат да
учат и да им се предоставят повече възможности за продължаване на
обучението, отколкото тези с по-ниски нива. За да се постигне по-голямо
социално приобщаване е необходимо е да се достигне до тези групи, които не
се обучават. С правилните методологии хората ще могат да участват повече: в
обществото, демокрацията, икономиката, изкуствата и културата.

4.2. Франция
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2.Образование за възрастни във Франция
Настоящите проучвания определят Франция като една от малкото страни в
ОИСР (Организацията за икономическо сътрудничество и развитие), които
през последните години не намаляват публичните разходи за образователни
институции поради глобалната финансова и икономическа криза. Съответно
на средната стойност на ОИСР, Франция инвестира 6,1% от своя БВП в
образователни институции. За разлика от средните стойности на ОИСР,
годишните разходи на Франция за ученик показват 20 процента по-висока
цифра на ученик в средното образование, докато разходите за ученик в
основното образование са с 20 процента под средните. Като цяло нивото на
образователните постижения и общото ниво на уменията на френското
население са се повишили значително през последните десетилетия.

Повече от 40 процента от 25 до 64 годишните са достигнали по-високо ниво на
образование от родителите си. Тези ключови характеристики на националната
образователна система поставят фона за фокусиране върху областта на
образованието за възрастни и продължаващото образование. Наследството
на историческите пътеки за развитие внесе широк спектър от термини в
днешния дискурс за възрастните и продължаващото образование във
Франция. Те са тясно свързани с повече или по-малко разнообразни идеи, с
конкретни заинтересовани страни, финансови отговорности или съответните
задачи: образование за възрастни, постоянно образование, допълнително и
продължаващо образование, учене през целия живот и много други.
Класификация от Dubar (2008) помага да се систематизира до известна степен
това разнообразие и да се направи преглед на ключовите исторически
траектории на възрастните и продължаващото образование в необятните
пейзажи на богатата история на Франция.

Основната идея на тази траектория на образованието за възрастни
и непрекъснато образование е да се осигури социална мобилност,
чрез средствата за предаване на всеобхватен обем от знания, за да
им се позволи да получат официална образователна
квалификация.
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Преподаването се предоставя във формални условия, извън работата, във
вечерни часове и има за цел да предаде републикански ценности на
гражданите. Това в крайна сметка трябва да служи на целта за поддържане
или укрепване на единството на нацията. И все пак посещаването на този вид
образование за възрастни в крайна сметка се разглежда като индивидуална
(не обществена) отговорност, възнаграждавана от индивидуална социална
мобилност, както обявява loi Debré през 1959 година. Един от бащите на този
лайтмотив за образование за възрастни е Мари Жан Антоан Никола Каритат,
Маркиз де Кондорсе (1743–1794), френски философ, политик и математик. По
време на революцията той - като републиканец - предлага на Комитета по
конституционни въпроси от април 1792 г. идеята си за обществено
образование в смисъл на постоянно образование. Кондорсе твърди, че
постоянното образованието трябва да се разглежда като задължение на всеки
гражданин към обществото, но и да се признава като право на всеобщо, равно
и постоянно образование за всички.
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По същия начин той наблегна на принципа на
laïcité, отделяйки общественото обучение от
преподаването по религиозни въпроси. През
същия период и вдъхновен от идеите на
Просвещението, в градските райони, и
политическите и литературните салони
процъфтяват учебни нагласи за развиващата се
буржоазия. Мадам Джефрин (1699–1777), една от
известните салонисти на 18-ти век, управлява
такъв салон в Париж, като приема гости като
Монтескьо (1689–1755) или Жан-Жак Русо (1712–
1778). Ще отнеме още 100 години, докато Жул
Фери реализира идеите на Кондорсе, като
въведе задължителното посещение в училище
като безплатно и светско понятие под формата
на публична институция (Lois Ferry 1881, 1882).
Тези характеристики остават един от основните
принципи на френската образователна система
и днес.



Третата историческа траектория, която трябва да бъде разграничена, е
образованието за възрастни и продължаващо образование след цялостно
разбиране за учене през целия живот. Терминологиите, свързани с това
разбиране, са (също) перманентно образование, популярно образование за
възрастни като образование за популяризиране на образованието,
самообразование, умствено обучение или формация tout a long de la vie
като учене през целия живот. От средата на 19 век нататък селските райони
са се възползвали от движението за популяризиране на образованието. С
помощта на подобни движения местната образователна почва процъфтява
в много региони. Възраждането е педагогически метод, въведен от Joffre
Dumazedier (1915–2002), френски социолог, през 1944 г. и използван за
първи път с млади безработни лица. След това също в обхвата на
движението за съпротива по време на Втората световна война. По-късно
той е често използван от Peuple et Culture (хора и култура), мрежа от
асоциации за образование на възрастни, която е основана след Втората
световна война. 70 години по-късно Peuple et Culture продължава да се
бори с неравенството в достъпа до култура и за правото на хората да имат
достъп до света на знанието и ученето през целия живот (le droit de savoir
tout au long de la vie).
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  3. Танца като терапия във Франция

        През последните два века танцовата терапия се използва все повече в
здравеопазването в цяла Франция, както и в останалата част на Европа. От
20-ти век историята на танцовата терапия нараства заедно със
съвременния танц, нов свободен и изразителен танц, който подчертава
нова връзка с тялото. Тази промяна е инициирана от Изадора Дънкан; най-
силният идол на тази революция в танца.  Първоначално това движение се
наблюдава в САЩ (Мариан Чейс, Мери Уайтхаус) и след това се
разпространява в Европа (Труди Шоп) чрез танцьори, които използват
танца като терапевтичен инструмент за нуждите на хората с увреждания и
психични заболявания. В Германия изследванията на Рудолф Лабан за
човешката кинетика и ергономията на жестовете доказват, че изразяването
на личността на човека и динамичните компоненти на движението се
изразяват един през друг и взаимно.
         Във Франция по-нататъшни проучвания следват работата на Лабан за
подобряване на танцовата терапия. През 1950 г. Роуз Гетнер е първата
танцьорка, която въвежда танца във здравеопазването във Франция. През
1963 г. тя подпомага създаването на болница "Jour Santos Dumont", Париж,
където работилниците по художествено изразяване и танци са основните
терапевтични средства. Оттогава много болници и здравни заведения
приемат танцова терапия в своите практики. Между 1975-1980 г. различни
медицински публикации документират ползите от тази терапия. През този
период Сорбонският университет, управляван от режисьора Жан-Клод Сер,
също фокусира академичните изследвания върху танцовата терапия. И
накрая, през 1984 г. Франция вижда създаването на Френското общество на
психотерапията чрез танца (La Societe Francaise de Psycho-Therapie par la
Danse), което в крайна сметка става Френско дружество за танцова терапия
(Societe Francaise de Danse-Therapie) през 2001 г. Оттогава различни
образователни курсове в университети или частни организации са
пригодени за професионални здравни асистенти или художници, които да
изучават танцова терапия. 
      Роуз Гетнер Роуз, съосновател и директор на болница "Сантос-Дюмон"
от 1963 до 1990 г., учи в Националното училище за декоративно изкуство и
Лувърската школа (Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs et de l’Ecole
du Louvre). Тя e член на Френското дружество по детска и юношеска
психиатрия.
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4. Историята и професионалният контекст на арт терапиите
във Франция

От историческа гледна точка може да се каже, че практиката на арт
терапията за първи път е развита в психиатричните болници. От
медицинската си дисертация през 1801 г. Филип Пинел, основателят
на психиатрията във Франция, предлага художествени дейности в
програмата за възстановяване от отчуждение. От деветнадесети век
нататък се правят много различни опити за подпомагане на пациенти
с психични заболявания: театрални представления в убежища (Bicètre,
Charenton и Sainte-Anne) и концерти в болници, групи и хорови групи
за пациенти. По онова време обикновено се смятало, че пациентите
трябва да получат лечение, което е имало социална цел, която се е
характеризирала с разнообразие от различни колективни дейности
като музиката. Тази идея е разработена след Първата световна война
чрез социотерапия. По това време някои художествени занимания са
включени и в програми за ерготерапия (занаятчийско производство) и
трудотерапия (със самоизразяване). През ХХ век все по-голям брой
експерименти в арт терапиите, базирани на   различни теории, са
проведени от художници, лица, които полагат грижи или „арт
терапевти“. По време на първия Световен конгрес по психиатрия,
проведен през същата година в Париж под председателството на
професор Делей, бе представена важна изложба на психопатологично
изкуство. Няколко години по-късно, през 1956 г., Р. Волмат публикува
книгата си „L’Art psychopathologique“ (психопатологично изкуство).
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Той основава и работилници за художествено изразяване в болницата
"Сент-Ан" (Париж) за лечение на психични заболявания. Този подход е
доразвит чрез създаването на „Center d’étude de l’expression” (Център за
изследване на израза). Този център има четири функции: психотерапия с
медиации (семинари), клинични изследвания, преподаване и документация.
Психиатричните отделения на болниците обикновено създават
произведения на изкуството (живопис, рисуване) и всяка година се
организират множество изложби.

Относно танцовата терапия: наблюдаваме две основни развития,
едното чрез класически подход на танца и второ с по-психологическа,
психоаналитична ориентация, чрез примитивно изразяване (Ф. Шот-
Билман). Но има и семинари за „телесно изразяване“, които са между
психомоторна или танцова/ професионална дейност и терапия.
Музикалната терапия се развива в психиатричните болници от около
1830г. (с медицински ученици на Pinel), чрез възприемчиви и активни
(групи, хорови) дейности. Развитието на психоанализата и
химиотерапията в края на деветнадесети век пречупи това първо
развитие. Именно със спазването на границите на тези терапии
(главно при психоза) през 1969 г. със създаването на първия център за
музикална терапия (J.Jost, E.Lecourt, J.Guilhot, MAGuilhot, P.Sivadon , М.
Габай), тази модалност се завръща. През 70-те и 80-те години
изследванията се фокусират основно върху използването на
музикална терапия при релаксация и обезболяване за стоматологични
грижи, раждане и най-вече психотерапия.
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Занимания с художествена терапия, използвани от психотерапевти и
психиатри като арт медиации. В този случай официално не е необходимо
ниво на арт терапия. Но наскоро са въведени нови условия за
психотерапията (с или без изкуство), които са запазени за медицински
лекари и клинични психолози.
От 1970 г. обученията на арт-терапевти дават атестации за обучение в
частния кръг. Тези арт-терапевти имат много разнообразни нива на
образование, особено в областта на изкуството.
От 80-те години на миналия век някои университети предлагат
университетски дипломи по арт терапия (или музикална терапия, арт
терапия, художествени медиации и т.н.). Съдържанието на тези дипломи
е неограничено, така че тези обучения могат да бъдат много различни.
Някои от тях обаче осъзнават необходимостта да предлагат
последователно ниво (около две години обучение). Средното ниво за
участие в тези обучения е от три до пет години опит в социалната,
образователната, клиничната работа или диплома, с практика в
изкуството.

      Ниво на обучение и обучителни курсове
Можем да различим четири ситуации:

Приложенията в психопедагогиката, социалните ситуации,
възрастните хора и хората с увреждания претърпяха съществени
развития през последните години. Положението на драматерапията е
специално. В резултат на голямото развитие   на психоаналитичната
психодрама във Франция нейният клиничен успех потиска всяка друга
форма на театрална дейност в терапията. Едва наскоро, с желанието
да се хармонизира тази дейност с европейското пространство на
художествените терапии, ние отваряме тази нова дисциплина (виж
Master Sorbonne Paris Cité).
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Магистърската степен по художествени терапии е професионално,
национално звание, регламентирано от министъра на образованието и
университетите.
От 2011 г. до 2014 г. сме имали четири професионални магистърски
степени: магистър по музикотерапия, магистър по танцова терапия,
магистър по драматерапия, магистър по терапия с пластични изкуства.
Има и вариант за научни изследвания, водещ до квалификация докторат
по арт терапия. През май 2014 г. министърът на университетите реши да
промени титлата на този магистър, който сега е „Магистър
професионален и изследователски Сорбон Париж Сите в арт
творчеството, специалност арт терапии“ с четири насоки:
музикотерапия, драматерапия, танцова терапия, пластична арт терапия.
Това цели да се засили частта от изкуствата в арт терапията, за да се
разграничат арт терапиите от психотерапиите.

Магистърската степен по художествени терапии е професионално,
национално звание, регламентирано от министъра на образованието и
университетите
От 2011 г. до 2014 г. сме имали четири професионални магистърски
степени: магистър по музикотерапия, магистър по танцова терапия,
магистър по драматерапия, магистър по терапия с пластични изкуства

  5. Танцова терапия в рамките на LGBTQAI+ общността
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Има и вариант за научни изследвания, водещ до квалификация на
докторат по арттерапия. През май 2014г. министърът на
университетите реши да промени титлата на този магистър, с четири
насоки: музикална терапия, драматерапия, танцова терапия,
пластична арт терапия.

Целта е да се засили използването
различните изкуства в арт
терапията, за да се разграничат арт
терапиите от психотерапиите



Общността на лесбийки, гей, бисексуални, транссексуални и queer (LGBTQ) е
рискова група, която се нуждае от компетентно лечение. Шестнадесет
публикувани статии разглеждат тази теза, които изследват използването на
експресивните терапии и експресивните изкуства с LGBTQ. Заглушаването
на LGBTQ общността от потискащо хетеросексистко и трансфобично
общество причинява негативни въздействия върху благосъстоянието на
хората, попадащи в тази общност, физическото здраве и самоизразяване.
Изследванията сочат, че поради стигматизираната си идентичност
общността LGTBQ+ има специални терапевтични проблеми като
интернализирана самоненавист, социално отхвърляне, объркване на пол
или сексуална ориентация и нужди за безопасност. Мултикултурните и
феминистки теории на психологията предполагат, че признаването на
ролята на половата идентичност и сексуалната малцинствена идентичност
по време на лечението може да повлияе положително на психичното и
емоционалното здраве на LGBTQ+. Арт терапиите, креативните клинични
интервенции и общностните проекти, базирани на изкуството, могат да
помогнат за реинтеграцията на трудните преживявания, за повишаване на
самосъзнанието, за подобряване на междуличностните връзки и за по-
нататъшно развитие на само-концепции. Чрез експресивните изкуства
LGBTQ могат да изживеят безопасно място гордостта и болката от своите
преживявания.

TТворческите терапии функционират под идеята, че връзката между
емоционалното и физическото благополучие и себеизразяването може да
генерира положителни резултати (Pelton-Sweet & Sherry, 2008). По-
специално LGBTQAI+ хората са били лишавани, заглушавани или
принудени да поставят под въпрос самоизразяването си поради страх от
емоционални, физически и духовни последствия. Това заглушаване на
свободното самоизразяване може да създаде пречки пред LGBTQAI+, които
да повлияят на връзката им със себе си и своята идентичност, създавайки
релационни връзки (Pelton-Sweet & Sherry, 2008) 69



Тази теза ще изследва ефективността на различни клинични интервенции
за креативна арт терапия и дейности, насочени към творчески цели,
реализирани с LGBTQAI+ и ще проучи въздействието от насърчаването на
самоизразяване на тази група. Експресивният терапевт трябва да може да
концептуализира различията между полова идентичност, полова изява и
сексуална ориентация. Въпреки че всички тези условия са свързани, те не
са взаимозаменяеми и разчитането на едните за определяне на останалите
е предположение, което трябва да се вземе предвид при работа с LGBTQAI+.
Често поради физически и емоционални заплахи в обкръжението си много
хора от LGBTQAI+ не са в състояние да изразят публично пола или
сексуалната си ориентация, а терапевтите имат задачата да уважат
желанието им за безопасност, докато разбират желанието им да бъдат
изцяло интегрирани. LGBTQAI+ могат да попаднат в широк спектър на
ангажираност където да изразят своя пол и преход в публичната и частната
сфера, но независимо от това, че действат в съответствие с тяхната полова
идентичност, те са част от общността. Като експресивен терапевт,
обслужващ LGBTQAI+ общност, трябва да бъдете в крак с историческите и
настоящите взаимоотношения на клиента с тяхната полова идентичност,
полова изява и сексуална ориентация. Когато експресивният арт терапевт
работи с клиент, може също да не е ясно дали клиентът е LGBTQAI+  защото
тези идентичности не винаги са видими (Addison, 2001). Поради това
LGBTQAI+ клиентите могат да дойдат на терапия с притеснения, пряко
свързани с тяхната сексуална ориентация или полова идентичност, както и
с тревоги относно други части от живота си, които могат да се считат за
несвързани.
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За клиницистите, работещи с клиенти от LGBTQAI+, съществуват
специални притеснения относно физическото здраве на клиента и как
е свързано с психичното им благополучие. LGBTQAI+ общностите бяха
значително засегнати от болест и смърт поради ХИВ, СПИН, насилие,
липса на достъп до здравни грижи, въздействия на потисничество,
свързани със стреса върху тялото и по-нисък социално-икономически
статус (Fraser & Waldman, 2001). Терапевтът с експресивни изкуства
трябва да бъде готов да се срещне и да се ориентира към потенциална
клиентска диагноза на ХИВ или СПИН и потенциална заплаха за други,
починали от ХИВ или СПИН (Fraser & Waldman, 2001). Когато работите
с клиенти с LGBTQAI+, също така е важно да сте наясно с различни
емоционални процеси около медицински и социални аспекти на
преминаване, за да утвърдите своята полова идентичност. Тези
медицински процедури понякога са изпълнени с правни опасения
около това кой може да се грижи за близките по време на медицински
спешни случаи и правни процеси, които поддържат животоспасяващи
операции за утвърждаване на пола. Осъзнаването на връзката между
тялото и ума на LGBTQAI+ хората, които са уязвими в обществено,
медицинското и емоционалното отношение, е от решаващо значение
за поддържането на холистично ниво на грижа. Експресивният
терапевт трябва да осъзнава тяхното лично отношение към пола и
сексуалните малцинства, включително техните предразсъдъци,
хомофобия и трансфобия (Addison, 2001). Това осъзнаване трябва да
бъде постоянно развивано и изследвано през цялата им кариера и те
трябва да се справят с тези проблеми в рамките на личната терапия и
клиничния надзор.

Когато и ако тези притеснения относно личната хомофобия и
трансфобия са твърде големи, експресивният терапевт трябва да
насочи LGBTQAI+ клиентите към компетентни и надеждни ресурси
(Addison, 2001).
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Когато и ако тези притеснения относно личната хомофобия и трансфобия
са твърде големи, експресивният терапевт трябва да насочи LGBTQ +
клиентите към компетентни и надеждни ресурси (Addison,
2001).  Терапевтът, работещ с LGBTQAI+ общността, трябва да може да
издържа на различни случаи на пренасяне. Фактът, че клиентът може да
прехвърли отрицателни социални емоции и мисли върху терапевта, е
възможен сценарий, с който трябва да се работи отговорно. Друга грижа за
клиницистите ще бъде обработката на потенциално хомоеротично
пренасяне от клиентите и собственият им контрапренос. От изключително
значение е хетеросексуалните терапевти да се справят уверено с тези
ситуации без прекомерна тревожност или дискомфорт (Fraser & Waldman,
2001). Терапевти, идентифицирани с LGBTQAI+, могат да открият, че
разкриването на тяхната идентичност пред клиенти на LGBTQAI+ може да
им позволи да действат като положителен модел за подражание, да
изградят доверие. (Fraser & Waldman, 2001).   Последните трябва също да
обмислят появата на двойни взаимоотношения и как да поддържат лични и
професионални граници с клиенти на LGBTQ + социални събития, дейности
и заведения (Addison, 2001).
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1. Неформална образователна система в Румъния
Програмите за неформално образование в Румъния представляват съвсем нов
подход за допълване на традиционните методи на преподаване, от децата в
детската градина до възрастните. За първи път понятието неформални методи
е въведено от Закона за образованието през 2011 г., като предостави
първоначален преглед за това какво точно може да бъде обогатено от тези
програми.
Общата цел на неформалните дейности е да предоставят насоки за развиване
на междуличностни умения, самоувереност, работа в екип, способност за
решаване на проблем, дисциплина, планиране, отговорност, координация и
организационни умения / умения за управление на проекти и др.

4.3. Румъния
 

През последните няколко години броят на мероприятията и семинарите,
които осигуряват неформален подход към преподаването, нараства
експоненциално, като предоставя широка гама от възможности за избор.
Най-голямото предизвикателство, което младежите имаха преди 20
години в Румъния, беше как да достигнат до други форми на
образование, освен официалните програми, предлагани предимно от
публичния сектор. През последните няколко години обаче броят
значително се увеличи и стана предизвикателство как да се избере от
всички налични опции. От другата част на историята имаме
практикуващите и организаторите на събития, които в стремежа си да
предоставят най-добрата информация, могат да бъдат подмамени да
влязат в същия стар капан да бъдат учители, а не обучители.
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TЕто защо основният ни фокус в този проект е да намерим начина да
напътстваме обучителите на възрастни, да поддържат фокуса си върху
благосъстоянието на участниците в семинарите, помагайки им да
станат най-добрата версия на себе си.

Общоприето е, че танцът и движението имат положително
въздействие върху благосъстоянието и здравето ни, но в Румъния
терапиите чрез музика, танци и движение са в началото и страната
няма богат опит в тази област. Движението на тялото е тясно свързано
с нашите чувства и следователно промените в поведението на
движението могат да доведат до психологически промени.
Упражнението може да подобри здравето и да улесни личностното
развитие. В същото време лечебните сили и положителното
въздействие върху благосъстоянието на хората със социални,
физически или психически увреждания се приписват на танца, аспекти
наскоро преследвани чрез терапевтични подходи. Много проучвания
и експерименти доказват ефективността на танцовата и
музикотерапията, особено що се отнася до социални връзки и
комуникацията, намаляване на стреса и негативността. И двете
техники (танц и йога) намаляват възприемания стрес и негативното
влияние.

2. История и контекст на танцовата терапия в Румъния
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Повечето изследвания в Румъния са насочени към децата, като целта е
да се демонстрира, че танцът, движението и изкуството улесняват
тяхното развитие и изразяване на чувствата. Moldovan & Năstasa (2015,
стр. 54) считат, че творческата среда в неформалното пространство
има по-голямо влияние върху проявата на интереса и възможностите
на децата, като им помага да освободят натрупаните си тревоги, да
разрешат конфликтите си и да развият лични умения. Арт терапията
отключва портата към себе си, защото творчески-експресивните
техники се основават на спонтанността на изразяването,
преодоляването на комуникационните бариери, невербалното
изразяване на емоции и познания (знания).

през 2004 г. професор Йоан Брад Ямандеску провежда първото
изследване в Румъния по музикотерапия в катедрата по медицинска
психология и психосоматика на Университета по медицина и
фармация „Карол Давила“.
Когато слушате барокова музика, невроните придобиват гениален
ритъм.
В проучване от 2016 г. авторите Fratila, Velescu, Cojocaru, & Velescu,
изследователи от Художествения факултет, провеждат проучване в
Румъния за феномена на ритмичността във връзка с музиката или
танца, демонстрирайки, че те могат да променят състоянието и
диспозицията на определени пациенти. Интересно е да се изследва
психологическото въздействие на ритъма върху хората, които
взаимодействат с изкуството. Те показаха, че ритъмът е неразделна
част от нашия живот, от естествената физиология, присъстваща
под формата на дишане или сърдечен ритъм, до
психологическия фактор, повлиян от слушането на определен
тип музика, изпълнение на ритмични упражнения или
възхищение на арт предмет.

Научните изследвания извеждат на преден план следните наблюдения:
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Moldovan & Năstasa (2015) показаха, че въвеждането на техники за
арт терапия в румънските детски градини може да доведе до
развитие на креативността в предучилищните училища и може да
представлява отправна точка за по-нататъшни изследвания:

(1) развиване на уменията за вербално и невербално
изразяване на емоции, нужди и желания;
(2) повишаване на самочувствието и подобряване на
отношенията с другите; 
(3) развиване на спонтанност, въображение и креативност;
(4) освобождаване от натрупаното напрежение,
неудовлетвореност и емоции.

Други специалисти като Shalem Zafari & Grosu (2016) считат за
необходимо да се изучава терапията за движение и танци (DMT)
като предлагат релевантността на използването му за професиите, в
които наблюдаването е важен за формирането: областта на
вербалната и невербална комуникация в рамките на надзорното
пространство, телесно ориентирани психотерапии и други
творчески художествени терапии.
Авторите Nuțu и Munteanu (2017) извадиха на преден план 
иновативна обучителна програма, наречена „танцувай, за да се
освободиш от стреса“, която има за цел да намали стреса и да
промени негативния манталитет към стреса. Това обучение е
създадено за служители и мениджъри, които се сблъскват със стреса
и голямо напрежение на работните си места.

Изследването на това явление може да помогне на терапевтите и
обучителите да разберат по-добре какво означава творчеството, като
се започне от факторите, които влияят върху развитието на
креативността и влиянието му върху живота ни от всички гледни
точки.
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Codruţa Pasc потвърди в своето проучване (2016) ефективността на
танцовата терапия и музикотерапията за балансиране на емоциите,
чувствата, тялото и отношенията. Музиката, движението и
танцовата терапия осигуряват емоционална подкрепа на
децата и родителите за изразяване на чувствата си.
Cardaș Flavia (2015) проведе проучване в Румъния върху влиянието
на танца и движението върху определени психологически
измерения като: образ на тялото, вербализиране на емоциите,
самочувствие, тревожност, стрес и познание и осъзнаване на
тялото.

„Калуш“   се приема за лечебен танц на Румъния (регистриран на 25
ноември 2005 г. под егидата на ЮНЕСКО), а традицията на Калуджари
датира от предхристиянските вярвания. Изследователската работа на
A.I. Лойд (1978) анализира Калушарите от румънското село Барса,
базиран на документален филм, направен през 1958 г. от Румънския
фолклорен институт. Лойд смята калуш за сложен ритуал с танци,
жестове, стрелби и вой, свързани от гледна точка на тълкуване с
просперитет, плодородие, изцеление и защита от
свръхестествени духове и сили „срещу свръхестествените сили,
определени като феи“ (Lloyd, 1978).
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В началото калушарите били привърженици на култа към слънцето или
на бога кон.   Лидер на групата, който след разпространението на
християнството става „надзирател“,   ставал този, който ръководел
малката армия на Калушари. Тази армия се борела със злите духове и е
била единствената, на която й е било разрешено да говори. "Немите"
имали друга важна роля - обикновено с маска с кози рога и човешко
лице. Те, заедно с надзирателя, събирали групата и под негово
ръководство Калуджарите полагали клетва по време на Петдесетницата.
Според тази клетва (с чесън и абсент в устата) групата нямало да се
разделя в продължение на 3 години и всички членове ще изпълняват
заповедите на надзирателя. Екипът на Калушари прилича на парашутна
формация за ритуална защита. При него действията на танцьорите имат
символична стойност на ниво традиция „знака на отбора и действията на
танцьорите придобиват символична стойност на ниво на обреда ”.

Нуждата на човека в днешно време да намери алтернативни лечебни
решения на себе си и не само, го накара да открие изцеление чрез танца.
Проучванията показват, че личността на индивида се изразява чрез
танци, чрез стойката на тялото му, чрез честотата и вида на движенията
или амплитудата им. Всички те са индикации, показващи начина, по
който хората се чувстват, изразяват съзнателни емоции или не, или
освобождават натрупаното напрежение.
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Първата стъпка или загряването включва ориентиране и
свикване със заобикалящата среда, която трябва да бъде удобна и
безопасна, едновременно с физическата подготовка на тялото чрез
специфични упражнения и движение.
Втората стъпка или посвещението е моментът, в който
участниците започват да се отпускат, да се освобождават от
съзнателния контрол над телата си и да започнат свободно да
изразяват емоциите си чрез танц. На този етап има символни
движения на преживяванията на танцуващите.
Третият етап е този, в който участниците осъществяват връзката
между извършените символни движения и новите значения,
които биха могли да имат за себе си с помощта на терапевт.
Четвъртият етап настъпва в края на терапията и е насочен към
оценяване на напредъка на участника.

По-нататък ние предлагаме етапите на танцова терапия, които могат
да бъдат адаптирани към всяка интервенция с помощта на експресивни
терапии:
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Националната стратегията на България за учене през целия живот за
периода 2014-2020, приета на 12 януари 2014, е документ, който
определя стратегическата рамка на държавната политика в областта
на образованието и обучението. Целта е да се постигне европейската
цел за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.  Стратегията
прилага следното определение за учене през целия живот:
„Всяка целенасочена учебна дейност, провеждана постоянно с цел
подобряване на знанията, уменията и компетентността“ (както се
използва в Меморандума на ЕК за УЦЖ (2000 г.)

4. България
 

Стратегията обхваща всички форми на образование, обучение и учене
- формални, неформални - които се прилагат през целия живот.
Предоставени са препоръки за следващите 7 години, които биха
послужили за проследяване на напредъка от ученето през целия
живот. Също така предоставя препоръки за следващите седем години,
които биха послужили за основа при подготовката на годишните
планове, въз основа на които ще се проследи напредъка на ученето
през целия живот в България.

Основните групи доставчици на формално и неформално обучение за
възрастни в България са държавни образователни институции като
общообразователни училища, професионални училища,
университети, публични центрове за професионално образование и
центрове за заетост. От друга страна, частни центрове за
професионално обучение, езикови училища и училища за
компютърна грамотност, синдикати, неправителствени организации и
предприятия със собствени центрове за обучение. 

1. Определение и контекст на образованието за възрастни в България
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Целевите групи - хората с риск от маргинализация, етнически/
малцинствени групи, хора с увреждания (умствени и/ или физически), хора,
живеещи в селските райони, обикновено се характеризират с ограничен
достъп до възможности за образование и обучение. Причините варират от
ограничена физическа достъпност, липса на ресурси за записване в
продължително образование, до липса на мотивация или недостатъчна
популярност на ползите от ученето през целия живот. До тези групи често
се достига чрез инициативи и програми, предоставяни на местно ниво от
публичните агенции по заетостта, доставчиците на социални грижи или
организациите на гражданското общество/ неправителствените
организации.

2. Кратка история на образованието за възрастни в България
BПреди 90-те години на 20 век образованието за възрастни е било
предимно формално, предлагано само от училища, професионални
училища и университети. След 90-те обаче неформалното образование
започва да се развива и набира популярност. Доставчиците на образование
за възрастни излизат извън публичния сектор, частния сектор започва да
предоставя услуги в тази област. Образованието за възрастни в България:
Изследването на образованието и обучението на възрастни, което се
провежда веднъж на всеки пет години във всички държави-членки на ЕС,
въз основа на единна методология, предоставя сравними данни за
оценката на обучението през целия живот. Проучването се провежда за
трети път в България в периода 18 ноември 2016 г. - 15 януари 2017 г. В
извадката са включени 4 812 обикновени домакинства, като 6530 лица са
интервюирани.
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2,9% от хората в активна трудоспособна възраст (25-64 години) са
участвали във формално образование през последните 12 месеца преди
проучването. В сравнение с предходното проучване (2011г.) има
увеличение от 17.2%. Във формалното образование или обучение делът
на записалите се за придобиване на магистърска степен е най-висок -
46,6%.
22,5% от хората на възраст 25-64 години са участвали поне в една
необразователна дейност през последните 12 месеца. В сравнение с
предходното проучване има спад с 2.0 процентни пункта.
31,6% от хората, участвали в неформалното образование работят.
Обучението на работното място е с най-висок дял на участие (59,0%),
следвано от обучителни семинари или работилници (25,4%), курсове
(13,7%) и частни уроци (2,0%). Участниците в неформалното обучение са
посочили повече от една причина за участие. На първо място е
желанието да вършат по-добре работата си - 70,8%, следвано от
наложени от работодателя или законови задължения (51,2%).

Резултатите от проучването са следните:

Участието в обучението за възрастни леко се е увеличило през 2016 г.
(2,2%). Все пак остава под средния за ЕС от 10,8%. Постигането на
националната цел от 5%, заложена в стратегията, е трудно, а европейската
цел от 15% остава твърде далечна. Няма достатъчно координация между
различните участници и програмите в областта на обучението за
възрастни. Предлагането не отговаря на нуждите на конкретни групи
учащи се или на актуалните нужди на икономическите сектори. Правната
рамка за неформално обучение подпомага прехода на лицата към пазара
на труда, както и подобряването на образованието и обучението. До март
2015 г. са разработени 35 стандарта за придобиване на професионална
квалификация (от общо 250 проектанти).
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Има няколко финансирани от ЕСФ проекти, насочени към подобряване
на обучението на възрастни, включително курсове за грамотност за
възрастни. Съществува значителна пропаст между търсенето и
предлагането на пазара на труда, породена от бързото развитие на
модерните технологии. Това се отразява на качеството, което се
предлага и прави необходимостта от реформи в системата на
образованието и обучението още по-голяма. Стратегията е
разработена в отговор на предизвикателства, които от една страна са
свързани с необходимостта на страната ни да преодолее
последствията от финансовата криза в Европа и по света, а от друга -
да запази националната идентичност и културното многообразие в
хода на прилагането на политиките на сближаване.
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Въпросните целеви групи - хората в риск от маргинализация, етнически/
малцинствени групи, хора с увреждания (умствени и/ или физически), хора,
живеещи в селските райони, обикновено се характеризират с ограничен
достъп до възможности за образование и обучение. Причините варират от
ограничена физическа достъпност до липса на ресурси за записване в
непрекъснато образование, до липса на мотивация или недостатъчна
популярност на ползите от ученето през целия живот. До тези групи често
се достига чрез инициативи и програми, предоставяни на местно ниво от
публичните агенции по заетостта, доставчиците на социални грижи или
организациите на гражданското общество/ неправителствените
организации.

Работата на много специалисти в различни области, като психолози,
художници, социални работници, медицински специалисти и редица други,
е обединена в тази сложна терапия. Слагайки изкуство, музика, танц,
поезия, психодрама и много други форми на визуално и невербално
изкуство, тази терапия е насочена към хора с емоционални, психични и
здравословни проблеми. Освен това, тя вече е намерила място сред
сериозните научни дисциплини. В България арт терапията се е развила
(дори преди 1989 г.) благодарение на някои от световните пионери на арт
терапията - професор Даяна Уолър - ръководител на катедрата по арт
терапия в Лондон и Даниел Ламли - реформатор на образованието в
Англия, който освобождава образованието по изкуство от шаблонните
схеми. Арт терапията, включително танцовата терапия, е част от
рехабилитационната програма съгласно Медицинския стандарт
„Психиатрия“ 1 на Националната програма „Медицински стандарти в
Република България“ (2001-2007 г.).

3. Кратка история на танцовата терапия и нейните терапевтични

ефекти
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IТя представя методиката, разработена за организиране на групова
артропатия, разработена и експериментирана в болницата за
психиатрия на УМБАЛ „Александровска“. 

Алгоритъмът на работа по методологията се прави в група за арт
терапия с индивидуален подход. Методиката е приложима за работа с
групи с различен брой, състав, професии, болести, проблеми, възраст.
Този модел може да бъде разширен, адаптиран към нуждите на
членовете на групата. Това могат да бъдат деца, студенти, жени или
мъже с подобни проблеми, заболявания, смесени групи, възрастни
хора, клубове за личностно развитие и много други. Предвижда се
семинарът да продължи 90 минути за група от 10 до 16 участници
(студенти, психолози, учители, социални работници, здравни
работници и др.). И все пак, като всяка нова наука нейното прилагане в
областта на медицината, социалната сфера, психологията,
педагогиката е изправено пред предизвикателства. Професионалното
развитие и интересите на арт терапевтите се поддържат от
Българската асоциация по арт терапия (БААТ). Тя обединява
специалисти, завършили психотерапевтични обучения и
практикуващи терапевтични, преподавателски, изследователски
и други професионални дейности в областта на арт терапията.

85



Арт терапевтът е официално призната професия в България.
Няколко висши учебни заведения предоставят образование и
квалификация на арт терапевтите. Образователната програма „Арт
терапия и трудотерапия“ е напълно в съответствие с изискванията на
Министерството на труда и социалната политика и с работните
позиции в социалните организации и служби, определени като арт
терапевт и трудотерапевт. Тя е ориентирана към повишаване на
квалификацията на лицата, които притежават бакалавърска или
магистърска степен в различни професионални направления или са в
процес на обучение за придобиване на ACS. Акцентира се върху
знанията, необходими за професионалисти, работещи в социалната
сфера - психология и психопатология; основи и методи на социална
работа; групова терапевтична работа; социална педагогика, тъй като
дисциплините имат както теоретична, така и практическа насоченост.

След успешно завършване, стажантите могат да работят като: арт
терапевти и трудотерапевти в Дневни центрове за деца и юноши; в
центрове за възрастни; в центрове за ресоциализация и социална
интеграция на хората в риск; в центрове за обществена подкрепа; в
кризисни центрове; в центрове от семеен тип; в домове за възрастни
хора; в институции за отглеждане и възпитание на деца в риск; в
психиатрични клиники и диспансери; в защитени жилища; в преходни
жилища; в домове за деца и младежи с умствена изостаналост. 86

Съществуват дисциплини, които
подготвят бъдещите специалисти
за пряка социално-
психологическа специализирана
работа с деца и възрастни, като
арт терапия за деца и възрастни,
функционална трудотерапия,
трудотерапия, музикотерапия и
танцова терапия.



Едно от предизвикателствата пред арт терапевтите в България е
резултат от липсата на силни традиции в иновативните терапевтични
терапии, както и нежеланието на някои от ръководителите на здравни
и социални центрове или институции да търсят нови, творчески
възможности за лечение, например чрез изкуство. За да се преодолее
тази бариера за прилагането на арт терапията в общественото
здравеопазване и социалния домейн и особено в здравните и
социалните заведения и хосписите, трябва да се обърне внимание на
значителните ползи от арт терапията. Това може да бъде основа за
промяна в образователната, социалната и културната политика в
страната. В момента в тези институции арт терапията съществува само
като част от трудотерапията или рекреационната терапия.
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В България танцовата терапия се практикува най-вече в домовете за
социални грижи и много рядко в здравните заведения. Той е приложим
най-вече в домове за социални грижи за възрастни хора, за хора с
психични проблеми или в защитени жилища. От друга страна, има
достатъчно работата по разработването и прилагането на танцова терапия
за различни целеви групи и нужди. Основна инициатива, която заслужава
да се подчертае, е изследването на танцовата терапия като инструмент за
пациенти с рак, и по-специално - рак на гърдата. Асоциацията за развитие
на българския спорт е част от международен консорциум, който работи за
разработването на валиден международен протокол за танцова терапия
като терапевтично средство за рак на гърдата. Освен тази инициатива, има
множество доставчици на танцова терапия под формата на
неправителствени организации, клубове или частни дружества с
ограничена отговорност, предоставящи танцова терапия за възрастни с
различни нужди, като двойки терапия, терапия за пациенти с деменция, с
депресивни или суицидни състояния и т.н. Танцовата терапия, базирана на
танца като движение и инструмент за самоизразяване, помага за
интеграцията и психологическото осъзнаване на личността.

4. Танцовата терапия в България
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Основният принцип на танцовата терапия е връзката между
движението и емоцията, която поражда в пациента. Танцовата
терапия има пряк ефект върху нервната система, мускулния тонус
и чрез музикалните ритми засилва усещането за радост. Така
танцовата терапия оказва положително влияние върху комуникативните
умения на хората с когнитивен дефицит, което е сериозен проблем за
тяхната социализация и ресоциализация.

Променя възприятията, емоциите и личните нагласи на човекакъм
външния свят.
Директно въздействие върху комуникативните умения и
възможностите за самоизразяване,
Помага на човека да се справи със стреса и проблемните ситуации,
като създава здравословни навици за самоизразяване
Насърчава импровизацията и креативната изява
Индиректно засилва социализацията и интеграцията на индивидите

Като цяло положителният ефект от танцовата терапия е:

5. Използването на танцова терапия с хора с увреждания

По отношение на физическите увреждания, медицинският подход се
фокусира върху тялото като проблем и се справя с неговите
неспособности. Танцовата терапия осигурява различен подход, като
предизвиква и подобрява техните възможности. Това позволява на
участника да работи в рамките на собствените си физически
способности. Без никакво изискване за точност на изпълнението,
танцовата терапия мотивира спонтанното движение, което е удобно в
работата с хора с физически увреждания. Танцовата терапия
позволява на индивида да изрази себе си чрез нея и да изпълнява
задачи без чувство за малоценност. Това от своя страна помага на
хората да създаването на по-добър образ за тялото си. 89



Танцовите движения, заедно с упражнения за пластичност, координация и
гъвкавост се използват за разширяване на обхвата на двигателните функции,
което има положителен ефект върху цялостното соматично здраве.
Положителните ефекти не са само във физически аспект. Терапията
допринася за повишаване на активността, разширяване на
психомоторните умения, създаване на адекватно възприемане на
физическия образ на себе си. Тя подсилва самоизразяването и справяне
с тревожността и тъгата. По отношение на използването на танцова
терапия с хора с психични заболявания, нейната ефективност вече е
доказана. Танцуващата терапия може да намали психиатричните симптоми и
да подобри благосъстоянието, намалява стреса, тревожността, депресията и
агресията.

Танцовата терапия в група, ако терапията е насочена към хора с риск от
изключване, им осигурява безопасна и подкрепяща среда. Такава среда
им дава възможност да общуват в групата, подобрява тяхната
увереност и самочувствие, заедно с двигателните умения,
координацията и гъвкавостта. Възприемането на собственото им тяло
и неговите способности насърчава тяхното усещане за индивидуално
овластяване. Груповата терапия е приоритет като форма на комуникация
и взаимна подкрепа.

6. Прилагане на танцова терапия при хора, изложени на риск от

изключване
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Танцът олицетворява една от най-първичните ни връзки с Вселената. Той е
предсловен, започващ преди да могат да се образуват думи. Той е вроден
при децата, преди да владеят езика и се предизвиква, когато мислите или
емоциите са твърде мощни, за да съдържат думи.

Децата се движат естествено. Те се движат, за да постигнат мобилност, те се
движат, за да изразят мисъл или чувство, те се движат, защото е забавно и
се чувстват прекрасно. Когато тяхното движение става структурирано
съзнателно и се извършва с осъзнаване заради себе си, то се превръща в
танц. Танцът е естествен метод за учене и основна форма на културно
изразяване. Децата учат модели на движение толкова лесно, колкото учат
език. Точно както всички общества създават форми на визуално
представяне или организират звуци в музика, всички култури организират
движение и ритъм в една или повече форми на танц. (1) И все пак, докато
движението и танците се насърчават за децата, те често се пренебрегват
при работата с възрастни. 

5. Италия
 

1. Въведение
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Танцът трябва да се
насърчава за физическото и
психическото развитие на
възрастните хора, особено за
тези с по-малко възможности.
В текста по-долу ще
анализираме състоянието на
образованието за възрастни и
използването на танци в
Италия, особено с мигранти,
целевата група, адресирана от
CEIPES.



В Италия, както и в Европа, „образование за възрастни“ означава серия от
дейности, насочени към културно обогатяване, преквалификация и
професионална мобилност. Тези дейности могат да бъдат организирани от
дадено училище в сътрудничество с местните общности, също така включващи
пазара на труда и социалните партньори на териториално ниво. Те могат да
бъдат използвани за разширяване или интегриране на образованието,
предоставено по време на задължителното училище, или за замяна на
задължителното образование за тези, които напускат училище преждевременно.

2. Определение и контекст на образованието за

възрастни в  Италия

AОт 1997 г. в Италия съществува система за образование за възрастни,
организирана в Местни постоянни центрове (Centri teritoriali permanenti -
CTPs) и чрез вечерни курсове във висшите средни училища. През 2007 г.
специален министерски указ стартира реформата в системата за
образованието за възрастни, която стартира през 2012 г. и завършва през
учебната 2015/2016 г. Реформата замени израза „образование за възрастни“
с „училищно образование за възрастни“ (istruzione degli adulti - IDA), което се
отнася до по-ограничената област на образователните дейности, насочени
към придобиване на квалификация, с оглед повишаване на образователно
ниво на възрастното население.

3. Кратка история на образованието за възрастни в Италия
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Тези дейности могат просто да имат за цел да обогатят личната култура, за да
осигурят или да доведат до получаване на заглавие на изследването. „Набор от
официални и не-формални възможности за образование, насочени към
възрастни -   италианци и мигранти “. След това с цел придобиване на умения,
свързани с професионалния и социалния живот, и подпомагане на влизането в
официалната система за професионално образование и обучение.

Обучението се предлага на
младите хора още на
шестнадесет (в момента те
трябва да останат в редовно
образование до шестнадесет
години), но от 25-годишна
възраст то е известно като
„образование за възрастни“ .



Реформата предвижда също така създаването на провинциални центрове за
училищно образование за възрастни (Centri provinciali per l'istruzione degli
adulti - CPIAs), които заедно с прогимназиалните училища за курсове на второ
ниво са заменили съществуващите CTP и вечерни курсове. CPIA са
автономни образователни институции, организирани влокални мрежи. Те
имат същата степен на автономия като общообразователните училища,
което означава, че имат свои помещения, персонал и ръководни органи.
Курсовете, предоставени от CPIA, са отворени за хора на възраст 16 и повече
години (хора на възраст 15 години могат да участват при изключителни
обстоятелства). CPIA предоставят програми, съответстващи на
първоначалното образование до завършването на задължителното
образование, както и езикови курсове за имигрантите.

курсове на първо ниво, организирани от CPIAs, насочени към
придобиване на квалификация и сертифициране на основни
компетенции, в края на задължителното образование;
курсове второ ниво, организирани от средни училища, насочени
към получаване на сертификат за завършване на техническо,
професионално и художествено училище;
курсове по грамотност и италиански език за възрастни чужденци,
организирани от CPIAs, насочени към придобиване на компетенции
по италиански език поне на ниво A2 от CEFR.

Системата „училищно образование за възрастни“ предлага:
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В допълнение, курс за придобиване на основни
компетенции за основно образование е на
разположение за учащите, които нямат сертификат,
удостоверяващ завършването на ниво на основно
образование. Курсовете по системата „училищно
образование за възрастни“ са достъпни и за хора
лишени от свобода благодарение на създаването на
отделни места на CPIA и на прогимназиалните
училища в центровете за задържане. Всички курсове,
предлагани от CPIA, имат гъвкава организация,
позволяваща персонализирани учебни пътеки и
признаване на предварително обучение. 

Студентите могат да отделят до 20% от общото
необходимо време за обучение чрез дистанционно
обучение. Системата попада под отговорността на
Министерството на образованието, университета и
научните изследвания. Този вид осигуряване се
финансира с публични ресурси и е безплатен за
участниците.

 

Европейските средства се използват за учене през целия живот, но при липса
на обща рамка. Тези средства се използват по-специално за неформални
курсове за образование за възрастни. Тези курсове са кратки и не
предвиждат дипломи, а просто сертификати за присъствие. Като цяло
курсовете за използване на компютър, чужди езици, изкуство, хобита и др. се
посещават от възрастни, които вече имат дипломи за средно образование от
II ниво.
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Мониторингът показва, че през учебната 2016/2017г. възрастните,
записани в различни курсове, са били 108 539 (+ 18,4% в сравнение с
2015/2016). Броят на възрастните чужденци, записани в курсове за
първо ниво (задължително образование), се е увеличил от 12 542 на 14
312 (+ 14,1%), докато тези, които са записани в курсове второ ниво, са +
16,9%. Курсовете първо ниво, организирани от CPIAs през 2016/2017г.,
са се увеличили със 7% (1 057), докато курсовете второ ниво са се
увеличили с 40% (1 136), а курсовете за грамотност и италиански език
са 17% (3 764). Курсовете в центровете за задържане също са се
увеличили: курсове първо ниво са регистрирани + 9%, курсове второ
ниво + 4% и курсове за грамотност + 20%. От 2015/2016 до 2016/2017 г.
затворниците, записани в курсове първо ниво, са преминали от 2 995
на 3 645 (+ 21,7%), а тези, които са записани на курсове второ ниво, са
се увеличили от 2 613 на 2 875 (+10,1 %, а тези в курсовете за
грамотност са се увеличили с + 8%. (4)

По данни на UN DESA броят на международните мигранти,
пребиваващи в Италия през 2017 г., е около 5,9 милиона души, което е
10% от общото население. През 2016 г. международната нетна
миграция нарасна с над 10 000, достигайки 144 000 (+ 8% в сравнение с
2015г.). Потокът на имиграцията е равен на близо 301 000 (+ 7% в
сравнение с 2015г.), имигрантите с чуждестранно гражданство са били
мнозинството досега (263 000, което е 87%).

4. Образование за възрастни за мигранти в Италия
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Националният институт за
документация, иновации и
образователни изследвания
(Istituto nazionale di
documententazione, inovazione e
ricerca educativa - INDIRE)
извърши мониторинг на 126
CPIAs във връзка с учебните
2015/2016 и 2016/2017.



През последните години типът на потребителите на CPIA се промени
коренно: днес все още има възрастни, които искат да върнат
образованието, млади хора на възраст над 16 години, които възнамеряват
да възобновят обучението си, прекъснали по време на редовното си
обучение, много слаби ученици (особено в затвора, често неграмотни) и
такива, търсещи убежище и непридружени чуждестранни непълнолетни.

В рамките на тази разнородна целева група често е необходимо първо
да се работи върху италианския език, основно изискване, за да се
даде възможност на имигрантите да се интегрират в социалната част
на страната. За тази цел английският или френският език, които
имигрантите често знаят, дори и с минимални и фрагментарни
компетенции, понякога действат като „мост“ между LS (чужд език за учащи
се в италиански език) и L2 (втори език за чужденци). Поради тази причина в
много CPIA учителят по английски език се използва в подкрепа на учителя
по италиански език и обратно, за да улесни развитието на езиковите умения
по възможно най-хармоничния и интегриран начин, в зависимост от
индивидуалните нужди на учащите.

Следователно ролята на езиковото образование е от решаващо
значение за тази целева аудитория, за която укрепването на знанията
по италиански език е съществено изискване. Те са особено крехък тип
потребители, тъй като, ако не се спазват правилно, рискуват да добавят
други неуспехи към първоначалния отказ и накрая да се откажат.
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3.1. Кратка история на танцовата терапия и нейните
терапевтични ефекти

Танцовата терапия е важна среда на глобална изява на личността и
форма на проявление на дълбоки измерения на човешката
природа. Танцовата терапия, започва да се разпространява през 90те, за
да помогне на ветерани с депресия, психоза и истерия. Инициатора на
този процес е Херн Дуплан, хаитянски танцьор, който черпи вдъхновение
от племенните танци, свързани със звука на барабаните. Барабаните
позволяват, чрез звука си, да свързват тялото и душата, да позволят на
субекта да се чувства свободен да танцува, следвайки вибрациите на
барабаните и позволявайки да влязат в контакт със себе си, докато
придобият пълна хармония. Ритъмът - създаден от удара на барабана,
пресъздава ударите на сърцето. Звукът на барабана може да предизвика
момента, когато детето, все още зародиш, възприема пулса на
майчиното сърце.

3.    Теория и развитие на танцовата терапия 

3.2.  История и контекст на танцовата терапия в Италия

IВ Италия по-голямата част от танцовите терапевти работят като
преподаватели или в училища (80%) и само минимална част от тях (20%)
работят в сферата на медицината или в терапията. Независимо от тези
данни професията танцов терапевт не е добре позната в Италия и в
Сицилия, въпреки че в този регион е възможно да се регистрира най-
голямата мрежа. Въпреки че в много европейски страни професията на
танцовия терапевт и други терапевти в областта на изкуствата се оценява
високо, тук те се смятат за неблагоприятни в работната среда. В резултат
на това не е възможно да се намерят специфични   курсове за танцова
терапия в университетите, а само като „курсове“ на други факултети (като
40-часовия курс, предлаган от Университета в Палермо в рамките на
факултета на магистърския курс за непрекъснато обучение, което води
също така до изключването на италианския консорциум от ECARTE -
Европейски консорциум за арт терапия. 97
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Благодарение на сътрудничеството си с EADMT бяха избрани всички
специфични критерии за класификация на нивата на EQF и беше
реализиран „общ учебен курс“, признат във всички европейски страни-
членки на EADMT, който постави танцовата терапия на ниво EQF 6.
Курсът предлага 3-годишен опит (1500 часа обучение и уроци),
съчетаващ практическа и теоретична част и дава възможност за
участие в обмен в държавите-членки. Първите преживявания на DMT
(Терапия с движение и танц) са в Америка през 40-те, във
Великобритания около 50-те, във Франция от 60-те и в Италия от 70-те.
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IВ тази критична рамка е от съществено значение ролята на
APID, единствената асоциация, която насърчава, подкрепя и
признава дейностите на танцовите терапевти заедно с
голямата си национална мрежа от 12 училища и с EADMT
(European Association Dance Movement Therapy - Европейска
асоциация за терапия с движение и танц).

Терапията с движение и танц започна
да се разпространява у нас първо с
курсове, стажове и изолирани
семинари, а след това с реални
училища за обучение, всяка със
собствена специфична теоретична
рамка и методика. В Сицилия, както и в
останалата част от страната,
значението на танцовата терапия се
подобрява благодарение на закона
„UNI 11592 за художествени терапии“
от 14 октомври 2015г. Този
нормативен акт определя изискването
за професионални дейности в
изкуството и танцовата терапия. В
Сицилия тази роля се прилага и за
много роли: художници, психолози и
педагози.
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да квалифицира практиката на терапията с движение и танци в Италия
да насърчава и защитава нейното професионално, етично и научно
качество
да определи профила на терапевта на терапията с движение и танц
да създаде и публикува италиански професионален регистър на
терапевтите прилагащи тази терапия
да сърчи законното признаване на професията
да осигури точната информация за рамката на терапията с движение и
танц и нейните приложения.

APID цели:

Определението APID за Терапията с движение и танц (DMT):
Специфична дисциплина, насочена към насърчаване на физическа,
емоционална, когнитивна и релационна интеграция, афективна и
психосоциална зрялост и качеството на живот на човека.
Спецификата на танцовата терапия се отнася до езика на движението
на тялото, танца и творческия процес като основни методи за оценка
и намеса в рамките на междуличностните процеси, насочени към
положителната еволюция на личността.

В момента, ръководена от д-р Винченцо Пукседу, Асоциацията се
възползва от помощта на комисии за проучване, оценка, изработване
и предлагане на някои области от особено значение. През последните
години в Професионалния регистър, който сега събира повече от 200
членове сред обикновените и асоциирани преподаватели, е добавен
Надзорният регистър, който събира професионалистите по DMT -
APIDs, които, по отношение на конкретен профил, са оторизирани да
ръководят дейността на терапията с движение и танц. Сред основните
инициативи, осъществявани от APID е установяването на критериите
за акредитация на училищата за обучение в DMT и изискванията за
хората, които ще се обучават. Към днешна дата има осем училища за
образование, акредитирани от APID (8).

Ролята на APID в Италия
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Танцова терапия в Палермо

Важен член на APID живее, който работи и преподава в Палермо
(асоцииран преподавател в университета в Палермо), е Елена Мигнози.
Работата на Елена Мигнози подчертава значението и възпитателната
стойност на танцовата терапия в много области: образование и
психология, психично здраве, социална интеграция, психични или
тежки психосоматични заболявания и междукултурна култура.
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По време на интервюто с
CEIPES тя обясни как
благополучието на
нашето тяло е свързано с
физически и практически
израз, които днес се
разглеждат като нещо
забравено не само в
ежедневието ни, но най-
вече в областта на
образованието.
Достатъчно е да се каже,
че едва наскоро, в
Италия танцовата
терапия става
„университетска тема” ,
благодарение на
сътрудничеството с
Института IUSM в Рим
(Факултет по моторни
науки).
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И в двата случая големият проблем е, че в Италия използваната
методология разделя теоретичната част от практическата, оставяйки
физическото изразяване в маргинално положение. Студентите работят
по-малко върху тялото си и имат „културен проблем“ с него, тъй като
още от първите стъпки в образователния път, изразяването на тялото
и невербалното се обсъждат все по-малко, за да се даде място на други
предмети, които се считат за по-полезни.
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Ето защо, според мнението на
професора, танцовата терапия
е необходима и всеки
психотерапевт трябва да я
обмисли в своя учебен план,
особено за онези терапевти,
които работят с целеви групи,
като хора с психични
заболявания, психо-мотори и
психосоматични заболявания и
шизофрения, които винаги се
лекуват с прекомерна употреба
на лекарства.
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Една от тях е Клаудия Луна. Клаудия Луна е отговорник на
професионалната асоциация „Арт терапия Сицилия”. Обучавала се е
в училището DMTER, в Катания, от лекаря Винченцо Белиа. Той е
осъществил традиционните процеси, фокусирайки се върху
връзката: тяло, душа и връзка (връзката със себе си). Съгласно
нейния подход танцовата терапия включва всички хора, жени, деца,
мъже и възрастни граждани. Този подход има голям ефект върху
възрастните хора с Алцхаймер и сенилна деменция, като им
позволява да извършват повече осезаеми дейности. 

Има и други професионалисти, които прилагат терапията с движение и
танц в Палермо и Сицилия. 
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Като терапевт, д-р Луна използва тези
техники с тялото, насочени към
насърчаването на индивида, тъй като
танцовата терапия е и терапевтична
форма в социалната сфера. По този
начин терапията позволява на
участниците да установят пряка
връзка помежду си.  Освен това, тези
техники също се използват в
индивидуалната работа с
подрастващи пациенти с
невропсихиатрични разстройства,
осъществявайки мултимодален път
или едновременно с традиционните
терапии. В областта на здравето
законът гласи, че танцовата терапия
може да се прилага под
наблюдението на здравен
специалист, ако терапевтът не е
психолог, какъвто е Клаудия Луна.
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Що се отнася до всички останали области: насърчаване към
здравословен начин на живот, развитие на общността,
обучение на артисти и гражданство в не-здравния сектор,
танцовият терапевт е независим при извършването на
своята работа, тъй като не е необходимо да бъде психолог
за да упражнава на тази дейност.
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Друга школа по танцова терапия, много активна в Палермо, е
ARTEDO, където д-р Анжела Енеа е един от учителите и танцов
терапевт. В тази школа използват танцова терапия в контексти
на обучение за хора с увреждания на различна възраст и за
различни видове предмети . Повечето хора от целевата група са
ангажирани в социалната и образователната сфера.

Също така извършват профилактична работа с деца, за да им помогнат
да растат в хармония с обществото; работят с възрастни, опитвайки се
да предотвратят чувството на тревожност и стрес. Често използват
терапията и с работните екипи, като инструмент за развитие на
способностите на екипа.

Клаудия Луна прилага триъгълник, съставен от тяло, душа и връзка;
чрез тази връзка тя забелязва повишаване на сигурността и смелостта
на хората и намаляване на стеснителността, което позволява да се
установят отношения със себе си и с други хора.
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Срещата между CEIPES и д-р Джовани Кудрио, художник, арт терапевт,
психолог и психотерапевт също беше много важна за целта на това
изследване. Той има институционална роля като регионален
координатор на асоциацията „Италианска арт терапия” в Сицилия и е
преподавател в Академията на Кандиски, академия на изкуствата в
Трапани. Доктор Квадрио се фокусира върху фигуративната област на
арт терапията, използвайки живопис, скулптура и рисуване с
терапевтични цели. От няколко години работи в детската градина,
където провежда курсове по художествено образование, чрез
лаборатории, които вървят ръка за ръка като форми на подкрепа в
еволюционните етапи на детето
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Друга арт терапия в Палермо



no

105

Мигрантите често страдат от сложна травма, включително преследване в
техните страни, условия на живот в неравностойно положение в
приемащата страна.Тялото е пряко замесено в тези травматични
преживявания. Терапията с танци/ движения позволява лечението на
сложна психологическа травма (изтезания, изнасилвания, военни
преживявания) и допринася за лечебния процес директно на телесно
ниво. Сложните травми в живота на мигрантите изискват творчески
терапевтични интервенции на различни нива. Следователно танцовата
терапия е предназначена да им помогне (мигрантите) да интегрират
умствените, физическите и емоционалните аспекти на живота си чрез това
изразително движение.

Танцовите терапевти помагат на мигрантите да се чувстват по-
добре и да преодолеят проблеми в живота си, които им пречат.
Танцовите терапевти наблюдават как клиентите се движат чрез
различни игри, движения и дихателни упражнения и импровизирани
танци. Тогава те прилагат редица техники, за да помогнат на
мигрантите да се справят с проблемите си. Терапевтът може да
помогне на клиент с проблеми със самочувствието, като отразява
движенията й, за да се почувства приета. Например, терапевт може да
помоли участник в терапията да изрази идеята за гръмотевична буря
чрез импровизиран танц, след което ще използва импровизирания
танц, за да добие представа за това как е изразил "бурни" емоции като
гняв. Тогава терапевтът може да промени темпото на музиката,
правейки я по-бърза или по-бавна, за да насърчи по-интензивно или
по-спокойно изразяване на емоцията.
Танцовата терапия помага на мигрантите да интегрират
умствената и физическата страна на живота.

3.3.  Използване на танцовата терапия с мигранти



Програма за личностно развитие за образование на възрастни

Въведение 

ГЛАВА 5
LongLife Dancing НАРЪЧНИК

Танцът е упълномощаващо средство за самоосъзнаване. Може да се
използва като форма на комуникация, подсъзнателно образование и

израз на тялото.

Танцът се счита за универсален език, тъй като не изисква думи, а по-скоро
движения на тялото и техните отговори. Поради тази причина е
жизненоважно обучителите да наблюдават внимателно реакциите на
участниците по време на задачите, за да прочетат и разберат техните
емоции. Това постоянно наблюдение ще улесни обучителите при избора на
правилните задачи за постигане на желания резултат.

Комуникация
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As the participants complete the structured workshops, including the more
arduous tasks or the more playful tasks, they will also be gaining a subconscious
education of trust, teamwork, their own place within a group, the standard of
discipline needed to succeed and the rewards of succeeding as an individual and
as a team. The most important aspect of this education will be the most difficult
for the Educators to pass on, which is the ability for the participants to trust
themselves and others.

Много е важно по време на семинарите участниците да се чувстват
свободни да изразят своите емоции. След като усвоят принципите на
семинара и ги практикуват, от решаващо значение е участниците да могат
да изживеят момент, в който да се чувстват свободни да използват
новопридобитите си знания. Тази част от уъркшопа ще им позволи да
изразят всякакви задържани емоции.

Изразяване на тялото

Подсъзнателно образование
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Отворен диалог
Това е фазата, в която участниците могат да разсъждават върху
сесията, като задават въпроси, както на обучителите, така и на техните
връстници, за да търсят решения. В тази фаза е важно да се насърчава
самокритиката и бъдещото усъвършенстване. 108

Семинарът трябва да се състои от пет части, както следва:

Въведение
TОбучителят се представя (ако е
необходимо), обяснява структурата на
конкретната работна сесия и се уверява,
че всички са разбрали и са съгласни с
инструкциите..

Загрявка
TУчастниците започват със загрявка
на тялото и събуждат сетивата си
водени от обучителя.

Задачи
IФаза на обучение и експериментиране.
Участниците трябва да следват
инструкциите и указанията, дадени от
обучителите.

Импровизация / създаване
Тази част включва изразяване на
тялото. Тук участниците създават танц,
където могат да редуват
последователност от установени
движения и импровизация, включващи
задачите на деня.

Обучителите трябва да помогнат на участниците да разберат реакциите
си, така че да разпознаят своите собствени силни и слаби страни. Веднъж
придобили тази способност, те могат да използват тези идеи като
инструменти за постигане на общи цели, да изразят своите чувства и
своята индивидуалност по желания от тях начин.



СЕМИНАР 1 
Готови ли сте за промяна?

Опознаване чрез движение

Въведение

Тази първа сесия на семинарите се
базира на създаването на подходяща
атмосфера за групата, сближаване и
групова интеграция, необходими за
създаване на връзка, за оптимална
интеграция на участниците.

Създаване на доверие
Разчупване на леда
Опознаване на другите
Интегриране на групата

Цели на семинара

Като начало, по желание може да предадете първоначалните въпросници
за оценка и списъка за присъствие.

Д  Е  Й  Н  О  С  Т  И

Д1
Представяне

Представяне на фасилитатора и всеки един от
участниците: Фасилитатора ще започне като каже
името си пръв. След това всеки от участниците ще се
представи, казвайки името си, както и всички други
лични характеристики, които иска да коментира и
защо участва в тези семинари.
Обяснение относно задачите на семинара n1 и кратко
описание на останалите 6 семинара. Фасилитаторът
трябва да се увери, че всички се чувстват спокойно
със задачите или поне са готови да опитат.
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Поглед навън (всеки трябва да се съсредоточи върху екстериора на
стаята: място, пространство надолу и навсякъде) Всеки трябва да търси
тъмните пространства в стаята и да тръгне към тях.
Всеки трябва да потърси светлите пространства в стаята и да отиде към
тях.
Погледнете вътре (всеки трябва да се съсредоточи върху центъра на
стаята).
Всеки трябва да включва останалите в своето зрително поле. Всеки
трябва да се усмихва на човека, с когото осъществява визуален контакт.
Погледнете в и извън стаята (всички трябва да са наясно с цялата стая и
хората в нея).
Всеки трябва да избере един друг участник  мисловно. 
По сигнал на фасилитатора всеки трябва да отиде към избрания човек и
да се движи наоколо колкото е възможно по-близо (по желание: по време
на пътуването си до избрания човек може да ходи, да пълзи, да бяга ..).
По сигнал на фасилитатора, всеки трябва да избяга от избрания човек и
да се отдалечи колкото може повече от него (тъй като всеки ще се движи,
за да намери най-далечното място от избрания човек, всички трябва да се
движат през цялото време).
Двете последни точки ще се повтарят, докато фасилитаторът не посочи
слеващата стъпка.По сигнал на фасилитатора всеки трябва да избере друг
участник и да повтори всичко отначало и т.н.

Малко време за дискусии и въпроси, подчертаващи чувствата на участниците.
Всички коментари трябва да бъдат насърчавани от фасилитатора.

Maria and the violin's string: Ashram
Moby: Memory Gospel
Gustavo Santolalla: Pájaros
Billie Eilish: Ocean Eyes
Sam Smith: Fire on fire
Sam Smith: Stay with me
Sam Smith: I´m not the only one

Всеки трябва да ходи в пространството със
собствено темпо, като се съобразява с всички и
всичко наоколо, статично и в движение

Д2
Връзка с

пространството и с
останалите

П Л Е Й ЛИ С Т

40 мин.
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Всички трябва да започнат да се разходват в стаята,
за да намерят отново връзката си с пространството
и участниците. По сигнал на фасилитатора всеки
трябва да избере двама участници, между които да
премине, независимо дали разстоянието между тях
е много малко или много голямо.

Д3
Пресичане на

пространството
между телата

10 мин.

По време на всички изброени по-горе стъпки, преди и след разговора,
участниците трябва да се движат непрекъснато и темпото им (напр. темп на
ходене, темп на бягане, темп на бавно движение), посоката на движението
(например ходене назад, напред или настрани), нивата (напр. ходете в изправено
положение, с наведени колене, пълзене, търкаляне по пода) и разстоянието между
участниците (напр. много близко по двойки, много близко в малки групи, много
близко като цяла група, много отдалечени един от друг.) трябва да се ръководи от
фасилитатора, за да координира загрявката и подхранването на творчеството.

П Л Е Й ЛИ С Т
James Blacke: Barefoot in the park. 
Florence + The Machine: Cosmic love 
Florence + The Machine: Dog days are over 
Florence + The Machine: hunger.

Д4
Тунел по двойки

Участниците ще направят тунел, като се подредят в
две редици едни срещу други. Играта е по двойки.
Всяка двойка (по един участник от всяка редица) ще
трябва да стигнат до края на тунела, преминавайки
през него, скачайки заедно, танцувайки или
движейки се свободно. След като стигнат до края,
следващата двойка ще направи същото.

P L A Y L I S T

The Beatles: Love me do, twist
and shout.

5 - 10 мин.
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Всеки човек трябва да мисли за дърво, което е специално за него,
защо им харесва, защо се чувстват идентифицирани, защо го
свързват с историята си ... В момента, в който изберат дървото си,
той трябва да го представи чрез движения през пространството.
Стъпалата ще бъдат корените на дървото, краката - ствола и
ръцете - клоните.

Д5
Дърво

20 мин.
П Л Е Й ЛИ С Т

Ludovico Einaudi: Nuvole
bianche, experience, night.

Д6
Тунел по двойки

Участниците ще направят тунел, като се подредят в две
редици едни срещу други. Двойката, която се намира
най-отпред на тунела, хванати за ръце, трябва да
стигнат до края на тунела, скачайки заедно. Те не
трябва да се пускат. След като стигнат до края,
следващата двойка ще направи същото - танцувайки
или изпълявайки други движения свободно.
П Л Е Й ЛИ С Т

The Beatles: Love me do, twist
and shout.

5 - 10 мин.

AlВинаги търсят контакт с други хора и преживяват историята на това дърво
чрез движения. В двойки те ще си кажат взаимно защо са избрали това дърво
чрез активно слушане. Човекът, който слуша, не отговаря или започва
разговор, просто ги погледнете в очите и слушайте с цялото си внимание.

Работа по двойки, участниците ще кажат един на друг защо са избрали това
дърво чрез активно слушане. Човекът, който слуша, не отговаря или създава
разговор, просто гледа събеседника си в очите и слуша с цялото си внимание.

И  Н  С  Т  Р  У  К  Ц  И  И  
Как се почувствахте като се свързахте с другите чрез движение?
Как се сближавате с другите в ежедневието си и каква беше разликата със
сега?
Какво упражнение ви изважда най-много от вашата зона на комфорт?
Вашите впечатления за тези упражнения?
Кое ви беше най-сложно да изпълните?

30 мин.
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СЕМИНАР 2 
Да, заедно можем!

Сътрудничество и откриване на екипния дух

Въведение

Този уъркшоп е пригоден за
обучаващите и останалите участници
да интегрират групата, насърчавайки
я да работи като един организъм,
като се подкрепят и уважават
взаимно.

опознаване на участниците в
групата, използвайки вербална и
невербална комуникация
изграждане на група въз основа на
ценностите уважение и
сътрудничество
кара участниците да се чувстват
сигурни и спокойни в групата

Цели на семинара

Д  Е  Й  Н  О  С  Т  И

Д1
ЕНЕРГИЗАТОР

Всеки трябва да започне да се разхожда из стаята, за да
намери отново връзката си с пространството и
участниците.

Преди да започне семинара, фасилитаторът помага на
участниците да се свържат с пространството, със себе си и
с останалите участници.

Движенията за загрявката и подхранването на креативността трябва да се
ръководят от фасилитатора

Всички участници трябва да се движат, като изследват различни: крачки
(напр. темпо на ходене, темпо на бягане, темпо на бавно движение),
посоки на движението (напр. ходене назад, напред или отстрани), нива
(например ходене в изправено положение, с огънати колене, пълзене,
търкаляне по пода) и разстоянието между участниците (напр. много
близко по двойки, много близко в малки групи, много близки като цяла
група, много отдалечени един от друг)
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Обучителят трябва да застане пред групата и да
използва парче плат, като го движи в пространството.
Участниците трябва да следват и пресъздават
движението на плата, изразявайки чувствата си в
движение:

Д2
Използване на
предмет (шал)

Д3
Невидима нишка

П Л Е Й ЛИ С Т
Delicate Infiorescenze - Guappecarto

10 мин.

В началото обучителят трябва да движи плата в пространството, без да променя
формата на тъканта, за да улесни връзката между участниците и тъканта.
LМалко по малко обучителят трябва да добави някое лесно движение към самата
тъкан, както и да я движи наоколо, за да накара участника да намери движения в
тялото си, докато се движи в пространството. 
Когато участниците се почувстват добре с изпълнението на посочените по-горе
задачи, обучителят трябва да добави по-сложно движение и по-бързи промени в
движението. Например хвърляне на предмета наоколо, нагоре, надолу, усукване и
т. н. (може да имате двама фасилитатора, ако групата се състои от повече от 10
участници, в противен случай ще им е сложно да следват). 

Въз основа на времето и състава на групата можете да изберете една от двете
опции като втора част на сесията.

Групата се разделя на двойки. Когато музиката започне,
единия от двойката ще води другия. Тя/ той ще води като
"издърпа" партньора си чрез невидима нишка от носа,
ръката, лакътя и т.н.). Можете да напътствате участниците в
началото, като им предлагате част от тялото, която да се
изтегли, а след това можете да ги оставите да избират
свободно. Когато песента спре, участниците ще си разменят
ролите. Друга версия: хората сменят партньора на всеки 5
секунди, фасилитаторът дава време, в което да се
прегрупират с ясни инструкции.

П Л Е Й ЛИ С Т
DSolo&Indrè - Full album
George George Ezra - Budapest 10 мин.
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Групата е разделена на двойки. Всяка двойка получава
голяма гумена лента с големина около 2 метра и 5 см. Когато
музиката започне, всяка двойка трябва да влезе в гумената
лента, да се движи и танцува, без да я оставя да падне и да
бъде винаги в нея. Те могат да изследват различни движения
на място или около стаята, като внимават да не наранят
другите двойки.

Д4
ТАНЦА НА ГУМАТА

*По желание

П Л Е Й ЛИ С Т
Jet - You are gonna be my girl
Blues Brother - Everybody needs somebody
Swing and Jazz & Retro playlist
Electro Swing Collection

10 мин.

О Б Р А Т Н А  В Р Ъ З К А
Как се чувстваш в момента?
Как беше? Забавно, трудно?
Кои бяха най-предизвикателните моменти?
Какво беше чувството да водиш другия и как се чувства да бъдеш воден от
другия?
Какво знаеш за себе си?
Какво знаете за другите?
Изпитвате ли подобно чувство в жедневието си?

Д5
Груповото

предизвикателство

Участниците трябва един по един да се хванат за ръка,
като открият нещо общо до завършване на кръга.

След като са в кръг, ще бъдат помолени да създадат
хореография. Основното правило е, че всеки от
участниците трябва да предложи движение, за да има
хореография, направена от цялата група. Можем да
напътстваме групата всеки да предложи едно движение,
за да улесним задачата. Групата ще реши музиката,
придружаваща хореографията. 

Имат 15 минути на   разположение, за да го приготвят, а
останалото време е за представянето.

40 min

П Л Е Й ЛИ С Т
Избира се от
участниците
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СЕМИНАР 3 
Кой съм аз?

Empowering ourselves through dance

Въведение
Семинарът има за цел да
подобри самоосъзнаването,
възстановяването на
концепцията за себе си и
развитието на самочувствието.

Човекът, който хвърля топката, може да я направи по-голяма или по-
малка. Човекът, който получава топката, трябва да вземе предвид това и да
вземе същата топка.
Тогава той отново може да експериментира с топката, да играе и променя
размера й, движението и скоростта на преминаване на топката. Това е
въображаема топка и хората играят свободно с нея.

преосмисляне/ усещане и
реконструкция на изкривения
образ за тялото
физическо и емоционално
възприятие на Аза
по-здравословно възприемане на
тялото, което води до по-позитивна
цялостна концепция за себе си
самоуважение и овластяване

Цели на семинара

Д  Е  Й  Н  О  С  Т  И

Д1
ЕНЕРГИЗАТОР
Интеграция на

групата 

Всички участници се подреждат в кръг и си подават
въображаема огнена топка, като използвате пляскане
с ръце. 
Идеята е да се поддържа постоянен ритъм.

Формиране на група: практики за съкращаване на
разстоянието и установяване на сближаване и
разбирателство в групата.

Един човек от кръга започва и хвърля ''топката" към
друг човек от кръга. Топката може да бъде изпратена на
всеки от кръга.

117



Д2
Дейности на
движение и

телесно изразяване

Д4
Покана за танц

Същите двойки сега трябва да си сътрудничат. Един от тях
трябва да покани любезно партньора си, хващайки го за
ръце, премествайки го в пространството. Докато се движат
наоколо, лидерът трябва да води партньора си в танц, като
използва ръцете си върху неговото тялото. Канещият трябва
да запази ролята си на лидер, който да напътства партньора
си да танцува за себе си. Този, който следва, трябва да
почувства волята на партньора да инициира движението и
да продължи с енергията до следващото движение. След
това двамата трябва да си сменят ролите.

P L A Y L I S T
10 мин.

Д3
Енергийна топка

PУчастниците трябва да се разделят на произволни двойки.
Единия трябва да хвърля енергия към партньора си, а той от
своя страна трябва да получава или избягва тази енергия. На
края те трябва да си разменят ролите. По време на това
упражнение човекът, който хвърля енергията, трябва да
играе с ритъма и интензивността на действията си, както и с
разстоянието между тях и партньора им. Приемащия трябва
да избере дали да приеме и внедри енергията в тялото си или
да я избегне.

10 мин.

Формиране на група: практики за съкращаване на
разстоянието и сближаване на групата. В кръг преминете
около въображаемата топка на огъня, като използвате
пляскане с ръце.  Идеята е да се поддържа постоянен
ритъм.
Един човек от кръга започва и хвърля ''топката" към друг
човек от кръга. Топката може да бъде изпратена на всеки
от кръга. Човекът, който хвърля топката, може да я
направи по-голяма или по-малка. Човекът, който
получава топката, трябва да вземе предвид това и да
вземе същата топка.

Тогава той отново може да експериментира с топката, да играе и променя
размера й, движението и скоростта на преминаване на топката. Това е
въображаема топка и хората играят свободно с нея.
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Д5
Групово огледало

П Л Е Й ЛИ С Т

30 мин.

Представяне на участниците чрез движение - какво танцово
движение ви представя най-добре. Групово огледално
движение (насърчаване на установяване на емпатични
връзки; служи и като упражнение за овластяване, карайки
групата да следва вашето движение). Включва докосване на
дланта/ ръката на другия човек, така че всички да са
свързани с всички. Могат да се използват различни песни за
фон на упражненията, като за начало песента е весела и
бърза (включва групата в движението), след това може да
бъде променена с по-бавна (вдъхновяващи по-сложни и
изразителни за тялото).

Оценка

О  Б  Р  А  Т  Н  А   В  Р  Ъ  З  К  А
Как се чувствате сега в сравнение със състоянието си преди семинара?
Какво научихте?
Какво научихте за себе си?
Как се справихте? (под или над очакванията)
Как се справи групата?
Коя беше най-предизвикателната част за вас?
Какво ви хареса най-много? Какво ви хареса най-малко?

Преди сесията участниците получават цветни лепящи се бележки, на които трябва
да напишат 3 думи - 1 за очакванията им за семинара, 1 за очакванията им за
собствено си изпълнение и 1 за настоящата емоция. Бележките се съхраняват до
края. В края на семинара участниците са помолени да напишат отново 3 думи - как
е минал семинарът; как са се представили; как се чувстват. След това, въз основа на
бележките преди и след, участниците са поканени да споделят с групата.
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СЕМИНАР 4 
Опознай себе си!

Слушайте своето, както и чуждото тяло

Въведение

Този семинар има за цел да
повиши осведомеността за
пространството в нашето тяло,
между двама души, както и
пространството, в което се
намираме, чрез изследвания и
творчество..

Увеличаване способността да за
правене на информирани избори
Сътрудничество с другите
Връзка със себе си, другия и
пространството
Подобряване на
комуникационните умения на
тялото

Цели на семинара

Д  Е  Й  Н  О  С  Т  И
Всеки трябва да се разхожда в пространството със
собствено темпо, като има предвид всички и
всичко, статично или в движение, в стаята;
Оглеждане (всички се фокусират върху границите
на стаята);
Погледнете вътре (всички се фокусират върху
центъра на стаята);

Всеки трябва да ходи в пространството със собствено темпо,
осъзнавайки всички и всичко, статично или в движение, в стаята;
Оглеждане (всички се фокусират върху границите на стаята);
Погледнете вътре (всички се фокусират върху центъра на стаята);
Всеки включва останалите в своето зрително поле;
Всеки се усмихва на човека, с когото осъществява зрителен контакт;

Д1
Изразяване и

изследване на
тялото 

ЧАСТ 1
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Погледнете навътре и навън (всички осъзнават цялата стая и лицата
в нея).
Всеки трябва да избере точка в залата, да я погледне и да тръгне към
избраната от тях точка. Когато стигнат до най-близката зона до тази
точка, те трябва да изберат друга точка и да повтарят задачата,
докато не им бъде казано друго. 
По сигнал на фасилитатора, когато участниците стигнат до избраната
от тях точка, те трябва да изберат една от ставите в   тялото си и да
проучат целия обхват на движения. - когато участниците почувстват,
че са проучили достатъчно и са готови да продължат, трябва да спрат
движението, да погледнат в друга точка, да отидат към нея и да
повторят опита, избирайки различна става.

(Те трябва да се стремят да мобилизират възможно най-много стави на
тялото в рамките на наличното време. Оптимално е да са проучили
шията, раменете, лактите, китките, пръстите, гръбнака, бедрата,
коленете, глезените и пръстите на краката до края на тази задача).

През цялото време, всички участници трябва да се движат непрекъснато
и темпото им (темпо на ходене, бягане, бавно движение), посоката на
движението (напр. ходене назад, напред или настрани), нивата (напр.
ходене в изправено положение, със свити колене, пълзене, търкаляне
по пода) и разстоянието между участниците (напр. много близо по
двойки, много близо в малки групи, много близо като цяла група, много
отдалечени един от друг) трябва да се ръководи от фасилитатора..

Време за дискусия 

Някакъв коментар за вашите чувства по време на процеса? 
Какви емоции изпитахте, когато се движехте бързо, когато
ходихте или в забавено движение?
Далеч един от друг или много близо?
Как се почувствахте, когато трябваше да изберете място и да
тръгнете към него?

15 мин.

П Л Е Й ЛИ С Т
Nicola Cruz live -
 Iguazù falls for the circle

5 мин.
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Д1
Изразяване и

изследване на
тялото

ЧАСТ 2
Всеки трябва да вземе пръчка и да намери място в
стаята.
Участниците трябва да поставят пръчката между
ръцете си и да тестват движенията, които могат да
правят, без да я изпускат.

Участниците трябва да държат пръчката между едната си ръка и
друга горна част на тялото (избирайки от бедрата до главата) и да
изследват възможните движения, без да изпускат пръчката.
Когато са готови, участниците трябва да използват друга горна част
на тялото, като поддържат връзката с една ръка и т.н.
По сигнал на фасилитатора участниците трябва да свържат ръката си
с долната част на тялото (от бедрата до пръстите на краката) и да
повторят всичко описано по-горе.
По сигнал на фасилитатора, участниците трябва да свържат две части
на тялото, като избягват ръцете и да играят наоколо.

Може да продължите с
Nicola Cruz или да
използвате Wonderful
Ethno Music (Andalusia
vs. Arabia) Mix by Billy
Esteban 

П Л Е Й ЛИ С Т

15 мин.

Д1
Изразяване и

изследване на
тялото 

ЧАСТ 3

Участниците трябва да работят по двойки. Те
трябва да поставят пръчката между едната ръка
на всеки участник и да повторят всички
горепосочени упражнения. 
След това участниците трябва да свържат друга
същата част от тялото си с другия, напр. както с
помощта на челата, така и с левия крак и т.н.
Когато двойките се чувстват готови, те трябва да
свържат различна част от тялото си с другия, напр.
челото на ръка, като същевременно изследвате
всички възможни движения. Към края на задачата
те трябва да използват всякакви части на тялото, с
изключение на ръцете, за да се свържат, напр.
рамо до бедро.
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Този семинар не изисква конкретни песни, тъй като не е
фокусиран върху ритмични упражнения, нито
специфична музикална динамика. Водещият е свободен
да използва песни, които сметне за подходящи. Можете
обаче да се обърнете към горните инструкции. 

З А К ЛЮЧ Е НИ Я

Групата трябва да бъде разделена на две. Половината от групата
трябва да демонстрират своя опит пред другата половина и обратно.
По този начин те могат да стимулират критичното си око, както и да
изпитват светлината на прожекторите.

Успяхте ли да изберете място, преди да започнете да ходите?
Как почувствахте изолацията на ставите и как почувствахте
движението с другите?
Как намирате включването на обект и да се движите с него?
Какво мислите за общуването на тялото с друг човек,
използвайки предмет?
Ако е трудно, какво ви затрудни според вас?
Как бихте могли да подобрите тази комуникация, за да
работи?
Гледайки другите, които правят упражнението, какво
виждате? 
Какво бихте предложили, за да улесните упражнението?

И накрая, всеки трябва да обсъди целия семинар заедно с
фасилитатора.

О  Б  Р  А  Т  Н  А   В  Р  Ъ  З  К  А  
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СЕМИНАР 5 
Довери ми се!
Свързване чрез баланс

Въведение

По време на този уъркшоп
участниците ще работят върху
уменията за партньорство.
Докосването и споделянето на
телесното тегло ще бъдат
необходими. Всички задачи ще
бъдат изследвани по двойки.

Повишаване на комуникацията:
чрез проучване на уменията за
водене и следване 
Увеличаване на сетивността
Повишаване на доверието
Преодоляване на нашите
психологически граници.

Цели на семинара

Д  Е  Й  Н  О  С  Т  И
Двойката е съставена от Лице А и Лице Б. По време на
загрявката, А трябва да лежи на пода, напълно
отпуснат. Докато Б трябва да седи, коленичи или да
стои около A (в зависимост от ставата, която ще
манипулира). Б повдига и държи главата на A за
няколко минути, усещайки тежестта. Трябва да се
учерим, че A отпуска главата им в ръцете на Б. Б
повтаря същото действие със следните части:
раменете, ръцете (задържайки китките), краката
(придържайки глезените), гърдите и таза (като
поставите ръцете им на гърдите и таза, едно по едно и
ги повдигнете). През цялото време A & B трябва да се
фокусира върху усещането на тежестта на тялото си.

Д1
Работа със
сетивата и
насърчаване
на
движението
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Б започва отначало, като се фокусира върху ставите и свободата на
движенията им на А. Б трябва да манипулира всяка част от тялото в
продължение на няколко минути. A трябва да позволи на Б да
манипулира всяка част от тялото. Б трябва да експериментира с
възможния диапазон на движения с всяка част на тялото. Б трябва да
започне от глава, след това раменете (едно по едно), лактите, китките,
пръстите, коленете, глезените и пръстите на краката. През цялото време
Б трябва да проверява и насърчава А да се отпусне, ако се появи
някакво напрежение, затрудняващо свободното движение. Б трябва да
се отдръпне от А и да наблюдава как тялото му лежи на пода и да
наблюдава дали има някакви разлики от самото начало. А и Б си
разменят роли и повтарят горните стъпки.

Beautiful Piano Music &
Soft Rain Sounds -
Relaxing Music Mix by
Peder B. Helland 

П Л Е Й ЛИ С Т

40 мин.

Д2
Движение на

колела

В  Р  Е  М  Е    З А   Д  И  С  К  У  С  И  Я

A и Б трябва да стоят един пред друг, с 1/2 крак между
тях, но да държат китките на другия с двете си ръце. A и Б
трябва да упражняват малък натиск един към друг, така
че и двамата да паднат назад, докато се придържат за
китките. Но сега ръцете и краката им трябва да бъдат
изпънати. Те трябва да намерят позиция на баланс,
където теглото им се разпределя равномерно чрез
ръцете им.

Важно: когато телата падат назад, гръбнака и шията
трябва да бъдат в една линия с бедрата и краката. Без
извит гръб.
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В този момент се постига по-усъвършенствана версия, като огъват
коленете си и експериментират с различни нива, напр. единият може да
има огънати колене, докато другият е изпънат, или единият е по-огънат
от другия, или и двамата са на едно ниво.

Важно: Докато A и Б сгъват коленете си, бедрата им трябва да са
изпънати назад, сякаш сядат на въображаем стол. Гръбнака трябва да е
в леко диагонално положение, без да забравят подравняването на
главата към гръбначния стълб. Без извит гръб.

Mose ft. Suyana - Live at
Heart Culture 

П Л Е Й ЛИ С Т

20 мин.

След това A и Б трябва да повторят горното упражнение, използвайки
само едната ръка (дясната ръка на A държи дясната китка на Б и
обратно), а после другата. Когато двойката е достатъчно стабилна,
участниците могат да движат свободната си ръка при движение като
колело.

Докато A и Б си държат китките на дясната ръка, със свити колене на
същото ниво, те трябва да използват лявата си ръка, за да създадат
голям кръг (нагоре надолу), докато лявата ръка не достигне тази на
партньора под дясната ръка. В този момент те трябва да сменят ръцете:
като освобождават дясната си китка и хващат лява. Те трябва да
продължат, като създават същото движение на колелото с вече
свободната дясна ръка и така нататък.

В края на упражнение 1 участниците трябва да разменят партньорите
си.

По желание:
Когато участниците свикнат с движението на колелото, двойките могат
да повторят всички горепосочени упражнения, но този път да повдигнат
единия си крак от пода, което увеличава трудността да се намери
баланс.

126



А и Б трябва да намерят позиция за баланс, като
застанат с гръб един към друг и да започнат
импровизирано да отлепят тази част от тялото, в
която чувстват тежестта на тялото на другия участник
и да използват друга част от тялото си.

Те трябва да достигнат точка, в която се намират в
постоянно движение, дори и при бавно движение,
където постоянно променят своята контактна точка.

Например участниците може да започнат гръб до
гръб, след което да отидат рамо до рамо, гърди до
гърди, глава до гърди и т.н.

Д2
Гръб в гръб

Д  И  С  К  У  С И  Я  

А и Б трябва да застанат с гръб един към друг, така че да
усещат тежестта на другия. A и Б трябва да се отдалечат
един от друг, като направят малки крачки, но гърбовете
им трябва да са докоснати и да не се раздалечават. След
това трябва да се опитат да стигнат до пода в седнало
положение, като гърбът им все още е в контакт.

След това те трябва да се изправят, като направят стъпки един към
друг: отново гърбовете им трябва да остават в контакт. Това ще
изисква те да използват краката и бедрата си, за да натискат срещу
пода и да използват тежестта си един срещу друг, докато се изправят.
Участниците трябва да повтарят, докато двойката не успее да направи
безпроблемно и двете позиции.

Д3
Подобряване

чрез споделяне
на тежестта на

тялото

Mose ft. Suyana - Live at
Heart Culture 

П Л Е Й ЛИ С Т

10 мин.
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В  Р  Е  М  Е   З  А   Д  И  С  К  У  С  И  Я  

Важно: във всеки момент участниците трябва да слушат инструкциите
на партньора си, дадени от общуването на тялото им (без думи).
Следователно, те трябва да отделят необходимото време, за да
разберат инструкциите на партньора си. След няколко минути
проучване, те трябва да сменят партньора си, за да изживеят
общуването на тялото на някой друг.

За начало А трябва да легне с двата крака във
въздуха, перпендикулярно на бедрата им, колкото
е възможно с леко присвити колене. Б трябва да
застане пред краката на А и да бъде готов да
постави бедрата си отгоре на краката.Б трябва да
хване и двата глезена на партньора си и да
постави крака му под бедрата си.

Д4
Позиция Цвете

Mathame - Reforma 180
heliport for Cercle 

П Л Е Й ЛИ С Т

20 мин.

Д Р У Г И  Д Е Й НО С Т И
З а  н а п р е д н а л и  г р у п и

Б трябва да хване и двата глезена на партньора си и да постави крака
му под бедрата си. Участниците трябва да се хванат за ръце, за да
пазят баланс. А трябва да използва натиска върху земята и да
повдигне Б с краката си. Щом Б отлепи краката си от пода, A трябва да
изпъне краката си. След това участниците разменят ролите си.
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Д5
Позиция Ангел

Двойката трябва да възобнови позицията на цветето,
но този път Б изпъва краката и торса си, достигайки
летяща позиция успоредна на пода, все още са
хванати за ръце, за да поддържат баланса във
въздуха. Когато е удобно, Б може да освободи ръцете
си и да ги отвори на страни, достигайки позицията на
ангел.

Когато е удобно двойката вече може да се опита да достигне
положението на ангела с непрекъснато движение. A и B стоят един
пред друг, държейки се за ръце. Докато A слиза и избутва бедрата на Б с
краката си, Б достига позицията на ангел, пускайки хватката. След това
разменят ролите си.

О  Б  Р  А  Т  Н  А   В  Р  Ъ  З  К  А
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СЕМИНАР 6 
Обръщане към себе си

Силата на емоциите

Въведение

Целта на този уъркшоп е да
създаде нова перспектива за
себе си, перспектива, която
поражда потенциал, който може
да бъде развит, използвайки
връзката между ума, тялото,
емоциите и духа.

Аз не съм само физическо тяло
Емоциите не могат да бъдат
контролирани от ума, но могат да
бъдат изразени чрез тяло и
движение
Кохерентността между всички тела
създава усещане за единност 

Цели на семинара
Основните идеи, които ще бъдат
предадени чрез този семинар са
следните:

Д  Е  Й  Н  О  С  Т  И
Участниците са помолени да помислят за последния
си месец и да изберат 3 много силни емоции. Те ще
работят по двойки и всеки участник ще изрази
емоциите си и партньора им трябва да възпроизведе
тези емоции.

Първо, те избират кой започва. Първо огледало - 5
мин. 

Д1
Огледални

емоции

Д  И  С  К  У  С  И  Я  

Как се чувства когато мислеше за емоциите
Как се чувстваше когато трябваше да пресъздадеш емоциите
си чрез движение
Как се чувстваха участниците да правят това.

Въпроси към първия човек, изразяващ емоции:

130



Второто огледало - 5 мин.
След тази част всеки участник ще отбележи чувствата - едни и същи
въпроси. 7 минути за размисъл и бележки

Д  И  С  К  У  С  И  Я

Какви емоции усетихте?
Какво беше чувството да отразяваш емоциите на другия?
По какъв начин собствените им емоции повлияха на
огледалните движения?

Въпроси към лицето, което отразява емоциите на партньора си:

О  Б  Р  А  Т  Н  А   В  Р  Ъ  З  К  А

Какво ви повлия най-много?
Как е да видите емоциите си отразени от друг човек?
Какво открихте за себе си? И какво открихте за другия, с когото
работихте?

И след като направите това упражнение, какво предлагате да
промените в начина, по който разбирате и изразите емоциите
си? 
Дайте ми 3 малки действия/ мисли, които искате да
реализирате по различен начин през следващата седмица, в
ежедневието си.

FУчастниците имат 15 минути, за да говорят по двойки за
преживяното. Фасилитаторът се движи между двойките и помага на
участниците да извлекат заключения.

Втора част от разбора:

Разбор - всеки участник ще изрази своите заключения. Обучителят
помага на всеки участник да завърши със заключението.

Estas Tonne – Internal
flight 

П Л Е Й ЛИ С Т

1 час
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Д2
Тотем от
животни

Участниците са помолени да седнат в кръг
и да мислят за животно, птица или
насекомо, което харесват или с което се
отъждествяват.

Движете се плавто в стаята и се отпуснете. Мислете за вашето животно и за
да си го представите по-добре, можете да си затворите очите. Докато се
движите из стаята, мислите за животното - характеристиките на животното,
неговите силни и слаби страни. А сега си представете, че животното се
приближава до вас и можете да общувате с него. Докато се опознавате и
двамата сте срамежливи, но след това общувате все повече и повече и
животното отговаря на вашите действия с неговите собствени действия.
Чувствате се свободни да следвате животното, да общувате с него, да се
движите заедно из стаята, докато не се почувствате по-близо и по-близо.
Действията ви са почти еднакви и накрая ставате животното. Ти си това
животно и започваш да се движиш из стаята като него, чувстваш се все
повече и повече като него. А сега просто преживяваш ден като него. Утро е
и се събуждаш, оглеждаш се и виждаш собственото си място, своя подслон.
След като се събудите, излизате от убежището си в търсене на храна и след
известно време се ядосвате, защото не е лесно да намерите храната.
Накрая успявате и след като ядете, намирате своето спокойствие и релакс,
наслаждавайки се на съществуването си. Около вас има още други
животни, които се движат наоколо, живеят живота си, същото като вас.
Започвате отново да се движите и да взаимодействате с тях, създавайки
екосистема. Докато се движите и взаимодействате с другите животни вие
осъзнавате вашата роля/ смисъл в тази екосистема. Намирате своя път и
целта си, осъзнавате силите си. Отделете време, за да разсъждавате, в
своето убежище, за това, за вашата цел в този свят. Можете да намерите
място в стаята, където да седнете и да разсъждавате и да си водите
бележки - 5 минути мълчание и силна музика (Two steps from hell – Victory).

G U I D E D  I M A G E R Y

Kitaro - Gaia 
Kitaro – Flouting Lotus 
Da Vinci (Hans Zimern)
The Piano Guys – Beethoven’s 5 Secrets
Nathalie Manser – Gabriel’s realm
Two steps from hell – Victory

П Л Е Й ЛИ С Т

20 мин.
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О  Б  Р  А  Т  Н  А   В  Р  Ъ  З  К  А

Какви черти има тотемното животно и какво общо имате с него/ нея?
Каква сила ви даде животното?
Какво ви изненадва във взаимодействието ви (вие с животното)?
Какво беше усещането да се превърнете в животното и колко различно
се почувствахте?
Какво беше различно или общо в начина, по който общувате с другите в
ежедневието си?
Какво научихте от вашето тотемно животно?
Каква беше целта, която открихте в упражнението?
Какво искате да направите (конкретни действия) със силите, които сте
открили в това упражнение, в ежедневието си, през следващия период
(следващата седмица)?

Каква е вашата сила, която открихте в това упражнение и не сте го
осъзнавали досега?
Как можете да използвате тази сила за подобряване на живота си и за
постигане на вашата цел?

a) Помислете за следното:

b) Говорете в голямата група за вашите заключения:

Estas Tonne
Shania Noll
Kitaro

П Л Е Й ЛИ С Т  

20 мин. размисъл на въпроси от a)
5 мин./ на въпроси от b)
10 мин. заключения от семинара

1 час (в зависимост от броя на участниците):
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СЕМИНАР 7
СЪБЕРЕТЕ ПАРЧЕТАТА

Да се свържеш отново със себе си и да продължиш

Въведение

Iв последния семинар
представяме как участниците
възприемат сесиите, които са
преминали, както и
анализираме придобитите от
тях компетенции

Разбиране на удовлетвореността на
участниците
Оценяване на семинара.
Разбиране кои компетенции са
придобити и кои не.

Цели на семинара

Въведение

Участниците ще бъдат представени отново. Въпросът е да се види дали те
са представени по различен начин в сравнение с  първия семинар. Те могат
да използват музика, да рисуват, да правят някакво движение, да говорят.

Фасилитаторът трябва да представи новия и последен семинар, да го
свърже с предишните 6 и да се увери, че всички се чувстват добре със
задачите за деня.
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A1
Всеки трябва да ходи в пространството със собствено
темпо, като има предвид всички и всичко статично и в
движение, в стаята:

Поглед навън (всеки трябва да се фокусира върху екстериора на стаята).
Поглед вътре (всеки трябва да се фокусира върху центъра на стаята).
Всеки трябва да включва останалите в своето зрително поле.
Всеки трябва да се усмихва на човека, с когото осъществява визуален
контакт.
Поглед навът и вътре (всички трябва да осъзнават цялата стая и хората
в нея).
Всеки трябва да прегърне човека, с когото осъществява визуален
контакт, най-малко 4 сек (фасилитаторът трябва да насърчава връзката
на сърцевината на двамата прегръщащи се, което предполага малко
огъване на коленете).
По сигнал на фасилитатора, докато се движи из пространството,
участникът трябва да избере произволно партньор,  да го хване за
китката и повторят упражнението за противовес, обяснено в семинар 4,
докато достигне движението на колелото. След това те трябва да се
разхождат отново в пространството, за да изберат друг партньор и да
повторят упражнението, докато не им бъде казано друго.
По сигнал на фасилитатора всеки трябва да се съсредоточи върху
центъра на стаята и да се отдалечи от нея, заемайки външното
пространство на стаята, пресичайки пътеките на всеки друг (темпото на
ходене и нивата се ръководят от фасилитатора).
Докато се разхождат в пространството, участниците трябва да изберат
човек и да отидат към него, да изберат някоя от ставите на този човек и
да изследват движението в тази става чрез манипулация. Когато са
проучили достатъчно, трябва да изберат друг човек и за повторят
упражнението.
По сигнал на фасилитатора, всички трябва отново да се съсредоточат в
центъра на стаята, да тръгнат към нея и да се движат около центъра.
Фасилитаторът трябва да насърчава участниците да пресичат пътеките
един на друг, като поддържа много малко разстояние помежду си, за да
остане в средата на стаята.
Фасилитаторът трябва да насочи участниците да забавят темпото и да
отворят ръцете си, използвайки ги като индикатори, за да подчертае
избора на пътя, който желаят да поемат.
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Моля обърнете внимание

По сигнал на фасилитатора, докато участниците се движат бавно в
намалено пространство, трябва постепенно да намаляват разстоянието
помежду си, докато не се докоснат и вече не могат да се пресичат.
В този момент всеки трябва да задържи позите си, да затвори очи и да
се концентрира върху дишането си (възможно е някои от участниците
да споделят теглото си, докато други стоят на краката си или върху която
и да е част от тялото, която е в контакт с пода).
По сигнал на фасилитатора групата трябва да се движи в
пространството като единно цяло, бавно.

По сигнал на фасилитатора (след 10 минути на проучване) всеки трябва
да спре, да задържи позицията си, да затвори очи и отново да се
съсредоточи върху дишането за няколко секунди.

Фасилитаторът трябва също да насърчи участниците да не се отказват от
избора си и да изчакат, докато намерят подходящия момент да поемат
избрания път (напр. ако човек X реши да премине между човек Y и лице Z,
X отваря едната си ръка и я насочва между човек Y и Z, ако X не може да
премине протока, запазвайки забавен ход, X изчаква, докато пътят му е
свободен. Докато X чака, възможно е Y и Z да са променили позициите си,
така че рамото на X вече не е между Y и Z. Това не е важно, когато X може,
трябва да премине избрания път и да започне отново).

Всеки в групата трябва винаги да бъде в контакт с поне един човек
(фасилитаторът трябва да ръководи групата, насърчавайки промяната на
нивата, промяната на частта на тялото в контакт помежду си, движението
на всички части на тялото. Водещият трябва да напомня на участниците да
обърнат внимание на лицата, с които контактуват, и да се чувстват
свободни да се движат, както желаят в рамките на задачите).

Д  И  С  К  У  С  И  Я  

Pink Floyd – Shine on you
crazy diamond 

П Л Е Й ЛИ С Т

40 мин.
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Д2
Всеки трябва да ходи в пространството със собствено
темпо, като има предвид всички и всичко, статично и в
движение, в стаята:
IПо двойки един човек ще бъде скулптор, а другият
материал, който ще бъде изваян. Скулпторът трябва да
моделира партньора си и да го оформя чрез различни
позиции, насърчаващи движението и изолацията на
ставите. Това упражнение изисква три стъпки:

Скулптура и
скулптор

Първа стъпка: скулпторът трябва да проучи формите, които може да даде
на партньорите си, като се увери, че работят на нива (скулптурата може да
лежи на пода, коленичи, да стои и т.н.). Скулптурата трябва да заема всяка
форма, създадена от партньора му, докато не бъде манипулирана отново. По
сигнал на фасилитатора, те трябва да сменят роли.

Втора стъпка: Двойките трябва да се разменят отново. В този момент
скулпторът трябва да избере шест фигури, които да даде на скулптурата, тъй
като последната трябва да запаметява шестте форми, както и движенията,
необходими за достигане на шестте позиции. Когато това е осъществено, те
трябва да сменят роли.

Трета стъпка: Участниците трябва да бъдат разделени в две групи. Една от
двете групи показва шестте позиции, дадени от техния скулптор, докато
другата група наблюдава. След като приключат последователността на
позициите си, всеки трябва да изчака, задържайки последната си форма,
докато всички завършат. Те трябва да ходят заедно  да избират друго място в
пространството. Когато стигнат до новото място, те трябва да започнат
последователността, като отново държат последната форма, докато всички
завършат. След това всички трябва да излязат от пространството. Сега е ред
на втората група.

Внимание: По време на цялото упражнение на скулптура и скулптор, докато
участниците изпълняват скулптурната роля, те биха могли да затворят очи,
за да засилят връзката с тялото си.

Pink Floyd – Shine on you
crazy diamondYann
Tiersen BSO
AmélieLudovico Einaudi 

П Л Е Й ЛИ С Т

30 мин.
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Д3
Първа част: Пода се разделя на 6 части като пица.
Всяка част ще бъде една от компетенциите, върху
която се работеше по време на семинарите:
овластяване, доверие, самопознание, връзки,
сътрудничество и креативност.

Всеки участник ще напише какво чувства по отношение
на всяко от упражненията и ще го постави в съответната
част. След като всички приключат, ще анализираме
всички компетенции и всеки човек ще коментира своя
опит и умения.

Оценяване

Д  И  С  К  У  С  И  Я  

Как беше за вас опитът от това упражнение?
Как искате да използвате в ежедневието си това, което
научихте ?
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Д4 Чувствам, че ...
Искам да благодаря ...
 Научих...
 От днес ценя повече...
 Бих искал/а да кажа, че ...
 Обещавам ...

Тогава шест листа с написана фраза на всеки от тях ще
бъдат поставени на пода:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Всеки участник ще хвърли зар и в зависимост от броя, който излезе, ще
трябва да коментира фолиото с числото, съответстващо на матрицата
(Например, ако заровете прехвърлят числото 5, той ще трябва да чете и
коментира съответното с изречението 5: Бих искал да кажа, че ...).

Оценяване

Заключения и попълване на въпросниците за финална оценка
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опознаване на тялото ни и
свързване с него
самоуважение
изграждане на връзка с другите
доверие 
работа в екип

Въздействие

Резултатите от методиката и анализите
на въпросниците целят развитие на
следните умения и качества на
участниците: 

Партньорите по проекта приложиха гореописаната методика с различни
таргет групи, общо 150 възрастни от 5те партньрски държави. След анализа
на попълнените от участниците въпросници в началото и края на терапията,
можем да направим заключение, че Lifelong Dancing методиката има
положително влияние  върху живота на участниците.

РЕЗУЛТАТИ

Какво е въздействието?
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Свобода на изразяване
Развитие на връзка и комиуникация в групата; 
Толерантност към многообразието на групата; 
Развитие на групата като едно цяло;
Ангажираност на участниците, особено на емоционално ниво 
Личностно развитие и разкриване на себе си пред другите участници
Опознаване на собственото ни тяло и чувство на принадлежност към
групата
Създаване на спокойна и хармонична атмосфера, която предразполага
участниците да се изразяват свободно

Създаване на подходяща, позитивна атмосфера
Загуба на желание за изоставяне на групата
Когато сте заедно с другите членове на групата, откривате нови аспекти на
личността си, които биват развити
Свързване с другите и лекота при взаймодействие
Моментите, когато контактът е форма на изразяване
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Положителни аспекти на програмата:

Най-важните аспекти:
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комфортно
свободни
развълнувани и с много смесени чувства
щастливи
подкрепени
готови да експериментират
понякога плахи
себе си
доверчиви
неудобно в началото, но с напредване на упражненията, започваха да се
чувстват все по-удобно със себе си и с околните
несигурни в себе си, но спокойни 

добронамерена
динамична
закачлива
естествена
приятна
позитивна
завладяваща 
игрива

Слушането и обединяването на групата могат да доведат до развитие.
Връзката между хора, които не се познават е възможна.
Когато се притесняваме от мнението на околните, това може да доведе до
проблеми при изпълнението на задачите и изразяване на себе си. 
Преоткриване на артистичната си страна.
Повишаване на толерантноста към себе си и преодоляване на
разочарованието
Разбиране на понятието език на тялото. 
Да не съдим по първото си впечатление и да се свържем с другите участни.

Какво ново научиха участниците по време на програмата:

По време на семинара участниците се чувстваха...

Атмосферата в групата беше...
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