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Годишна програма за психо-социална рехабилитация чрез арттерапия

I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА

Годишната програма на арттерапевтичните занятия е изготвена спрямо 

индивидуалните възможности на всеки един ученик. Чрез арттерапията се изграждат 

възможности за създаване на способи и технологии за реабилитация на лица с ограничени 

възможности, посредством изкуството и художествените дейности, които се основават на 

способността на човека за образно възприемане на обкръжението и за подреждането на 

връзките си с него в символна форма.

Арттерапевтичните занятия са с главна задача, спомагаща развитието на фината и 

грубата моторика, стимулиране на сензорната преработка, създаване на доверителна връзка 

между учениците и терапевта, оказване на подкрепящи фактори, спомагащи за автономните 

действия на участниците, както и влияещи за повишаване на самооценката. В творческите 

дейности се използват голям набор от творчески материачи, които служат за посредничество 

между терапевта и ученика с цел развитие на наличните ресурси и намаляване на дефицитите.

И. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

1. Развитие на когнитивния и артистичен потенциач.

2. Усъвършенстване и подобряване на начините за изразяване на емоции и чувства чрез 

различни творчески дейности.

3 ,1 юдпомагане на социалната адаптация и споделеното взаимодействие между участниците в 

групата.

4. Развитие на уменията за изг раждане на реална самооценка.

ШЛАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

1. Възпитателна - взаимодействие на фона на конкретното общуване, съпреживяване 

способстващо нравственото усъвършенстване и ориентация в социалните норми и етичното 

поведение.

2. Корскционна -  изглаждане и корекция на неприемливи поведенчески модели.

3. Психотераневтична - ефективност на арттерапията чрез процеса на творческо занимание, 

създаване на положителна атмосфера, създаване и използване на благоприятно влияние за 

въздействие върху психо-емоционалното състояние на учениците.

4. Диагностична -  получаване на сведения за развитието и индивидуалните особености на 

ученика чрез арттерапевтични техники, обогатяване на впечатленията чрез наблюдение върху 

предпочитани дейности извършвани от ученика, изследване на общото равнище на развитие, 

скоростта на преработка на информацията и т.н., маркиране на дефицитите в творческите 

занимания, и работи върху тяхното редуциране.
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IV. ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

1. МУЗИКОТЕРАПИЯ - Музикотерапията развива създаването и следването на ритъм, 

изследва и разпознава крайностите от „най-бързо" до ..най-бавно“, както и преходите 

помежду им. За всички ученици, особено със затруднена вербална комуникация ползотворни 

и полезни са заниманията свързани с музика /активна - изразяваща се в хорово пеене, 

инструментални импровизации, и пасивна - изразяваща се, в слушането и възприемането на 

различни музикални произведения. В програмата се включват игри, песни, танцувално- 

двигателна терапия, спомагаща за съгласуването на трите вида ритъм: словесен, музикален и 

танцувален. Музикотерапията, изразяваща се в свирене на различни ударни и клавишни 

инструменти, служи за стимулация на тактилните усещания и спомагане за подобряване на 

фината моторика.

Цели на музикотерапията при учениците със СОП:

1. Снижаване до минимум на фрустриращите фактори.

2. Формиране на способности за осъзнаване на вътрешните преживявания и тяхното 

екстериоризиранс по музикален и немузикален начин.

3. Стимулиране на „музикалната“ комуникация, изразяваща се в съвместно хорово пеене на 

учениците с вербализираща способност, които спомагат за изработване на правилно говорно 

дишане и създаване на усет за ритмичност.

4. Музикотерапията цели повишаване на положителното емоционално състояние на 

участниците в групата.

5. Насърчаване към себеизразяване на емоциите.

6. Трансфер на усвоените чрез музиката специфични поведенчески модели и 

комуникационни умения в социалната практика и прилагането им в разнообразни ситуации.

2. РИСУВАТЕЛНИ ТЕХНИКИ, АПЛИКИРАНЕ

В програмата са включени художествени материали, с които учениците да творят по време 

на занятията. При различните рисувателни техники се използват флумастери, пастели, 

темперни и акрилни бои, като използването на тези материали е с цел подобряване на 

концентрацията, пространствената ориентация в рамките на очертаните места на листа, 

спазването на контур, което предоставя на учениците възможност за собствено решение по 

отношение на цветовете. Чрез задаването на конкретна тема за рисуване се развива 

въображението, като показва как по непринуден начин се очаква ученикът да изрази това, 

което възприема, преживява и знае за света, себе си и другите около него. Освен 

използването на често срещаните рисувателни средства в програмата сс предвижда
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използването на техниката -  рисуване с пръсти като този тип рисуване е много ефективен за 

деца от аутистичния спектър за пренасочване на техните сензорни фиксации.

Апликирането подпомага логическата връзка между готовите материали и тяхната 

последователност в създаването на готова композиция. Работата с готови фигури и 

творчески материали с определена големина и размери, стимулира концентрацията в 

изпълнението на конкретната подредба, изрязването и залепянето им на обозначените места. 

Планира се учениците да правят апликации с различни видове хартии, подръчни, природни и 

текстилни материали чрез техниките накъсване, изрязване и лепене на форми. Всички тези 

дейности допринасят за стимулиране на сензорната преработка и развиват сензитивността и 

подобряват тактилните усещания. В програмата се предвижда изработването на квилинг 

картички, с помощта на които се подобрява концентрацията и се засилва чувството на 

удовлетвореност от получения краен резултат.

3. ИГРОВА ТЕРАПИЯ, ПЛАСТИЧНИ ТЕХНИКИ

Различните видове пластилин и заниманията чрез различните техники -  мачкане, разточване, 

сплескване развиват познавателните способности -внимание, памет, концентрацията. Фината 

моторика се развива чрез упражнения, подпомаг ащи координацията при работа е две ръце, 

използват се инструменти като ножче за пластилин, готови пластмасови фигурки, чрез които 

могат да се разиграят различни ситуации, свързани със социалната среда на учениците и 

изследващи взаимоотношенията.

Игровата терапия включва ролеви игри, интерпретирайки реачни, ежедневни ситуации от 

живота, игри с реалистични и въображаеми предмети. Чрез нея се създава групова динамика, 

в която участниците вземат автономни и групови решения, работят върху общуване с 

разбиране на другия събеседник по вербален и невербален начин, разпознаване и изразяване 

на емоциите. Игрите имат за цел -  опознаване, сближаване, разбиране, състезателност 

(индивидуално или по 1рупи) за време, количество и качество, самоинициативност в групата, 

диалогизиране между участниците.

4. TEA ГРОТЕРАПИЯ

В програмата е включена и театротерапията, акцентираща върху театъра с кукли ръкавички, 

участващи в театрални етюди от любими приказки. Чрез куклите ръкавички учениците 

успяват да импровизират диалози, влизайки в роли по избор. Театралното изкуство е силно 

въздействащо. То позволява да се съчетаят едновременно няколко изкуства, а поднесено по 

подходящ начин би могло да се работи върху редица проблеми свързани със заявяването на 

себе си. преодоляване на ниска себеоценка и преодоляване на решителност и страх.
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V. ФОРМИ НА РАБОТА

1. Индивидуална арттерапия

Индивидуалната терапия е подходяща за лица, които изпитват затруднения при 

вербализиране на своите преживявания. Чрез индивидуалната арттерапия се позволява да се 

навлезе във вътрешния свят на детето и да се спомогне за извличане на ресурсите с цел 

спомагане на по-добро психо-емоционално състояние.

2. Групова арттерапия

Чрез груповата арттерапия се позволява на учениците да развият ценни социални навици, 

изразяващи се в оказване на взаимна подкрепа между членовете на групата чрез изградената 

атмосфера на емоционална топлота, осъзнаването и оценяването на личността на другите 

хора, подрастващите успяват да изразят себе си без притеснение и по начин достъпен за 

техните творчески възможности.

VI. МЕТОДИ НА АРТТЕРАПИЯТА

1. Артпедагогически методи.

2. Словесни методи.

3.11агледни.

4. Практически.

5. Проблемно-изследователски.

6. Методи за създаване на положително отношение към художествената дейности. 

Регистриране на постиженията на учениците:

Целите, задачите и приоритетите, включени в терапевтичната програма, засягат предимно 

различни сфери на развитие: фината и грубата моторика, комуникативни способности, 

познавателни процеси и сензорното развитие, но и успеваемосгга на учениците се 

интерпретира ог гледна точка на същите сфери:

Първо ниво

1. Ученикът е адаптиран към арт терапевтичния кабинет и проявява любознателност и 

интерес към терапевтичните дейности.

2. Ученикът се справя със заместващо посредничество или с помощ от възрастен с 

предназначените дейности.

3. Ученикът оставя графични следи по листа, постепенно обогатявайки рисуването с 

различни чертички, извивки и други подобни.

Второ ниво

1. Ученикът познава материалите и тяхното предназначение.

2. Ученикът самостоятелно или със минимална помощ успява да апликира различни
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елементи, създавайки различни фигури.

3. Ученикът се стреми да спазва границите на контура на листа при оцветяване с различни 

художествени средства -  пастели, водни бои, моливи и т.н.

4. Ученикът се включва в активна и пасивна музикотерапия, свирене на ударни и клавишни 

инструменти.

Трето ниво

1. Ученикът се включва в двигателни импровизации.

2. Ученикът се справя с оцветяване на готови шаблони.

3. Ученикът успешно използва различни пластични техники и създава различни фигури от 

пластилин.

4. Ученикът успява да рисува по зададена тема с различни художествени материали.

VII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПРОЦЕС

1. Изява и инициатшя на потенциалните художествени възможности на всеки ученик.

2. Насърчаване към себсизразяване чрез творчество посредством арт терапевтичните занятия 

но социално желателен начин.

3. Разпознаване, следване и създаване на ритъм.

4. Развитие и корекция на комуникативните качества на личността.

5. Създаване на логическа връзка при дейност с различни елементи в различни 

класификационни групи.

Изготвили : 1. Аделина Димитрова -  арттерапевт

2. Светлана Петкова - арттерапевт
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