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При възпитанието
детето има идея за добро и зло.
Че трябва да прави добро то знае.
Достатъчно е да се направлява.
Учителя

ИСТОРИЧЕСКИ
ПРЕДПОСТАВКИ
ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА
ПАНЕВРИТМИЯТА В
МАСОВОТО УЧИЛИЩЕ

В

книгата на Боян Боев „Учителят за образованието”(1), обобщаваща педагогическите
виждания на Учителя, се говори за „новото училище”:
Учителят с педагогическите принципи и методи, които излага, има за цел да се
създаде ново (пробно) училище, което да е
в пълна хармония с характера и нуждите
на детската природа… Новото възпитание трябва да създаде новите хора, нужни
за новата епоха. Концепцията е изградена върху принципа на свободата, опита и
труда (за да се създадат хора на действието, на волята и на творчеството в
живота), с ново отношение към природата, като първостепенни образователни
фактори са музиката, Паневритмията и
ритмичната гимнастика.
Изненадващо в 1938 г. с издаването
на книгата „Паневритмия” (описание на
упражненията и музиката към тях) се
появяват думите на П. Дънов, Учителя:

В училището и в обществото на
възрастните трябва да се въведат тези
упражнения, за да се подготви едно съвсем ново поколение, здраво и издръжливо
физически, с възвишени чувства, с духовен подем, със силна воля, с инициатива,
души решителни, смели и активни, с калена нервна система!(2)
Издаването на описанието на Паневритмията е началото на процеса
за въвеждане на Паневритмията в масовото училище. Започват разговори с
Министерството на народното просвещение (МНП).
От 15 април до 30 май 1942 год. е
проведен педагогически експеримент
с 54 деца от четвърто отделение на
училище „Тодор Минков” в София, като
в часовете по физкултура се изучават
18 упражнения от Паневритмията.

От 28 юни до 12 юли 1942 г. в София МНП организира обучението на 40
учители по телесно възпитание и студенти, като не е предвидено запознаването им с философските идеи на Учителя.
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Милка Переклиева, детската учителка, провела експеримента, посочва
в спомените си за настояването на министъра Борис Йоцов бързо да се проведе експеримента с една ученическа
паралелка и обучението на учителите
с оглед до края на годината (1942) упражненията да се играят преди учебните занятия в училищата от цялата
страна.
През годините тази концепция на
П. Дънов, Учителя, остава неразбрана
от учениците и последователите му
и експериментът е обявен за неуспешен. Но целият процес хвърля светлина върху въпроса: „От кого трябва да се
реализира въвеждането на паневритмичните упражнения в училището и в
обществото на възрастните?“.
От гимнастическите упражнения,
както ги правите, аз съм крайно недоволен. Не може да имате резултат по тоя
начин. Гимнастическите упражнения ги
правите много лошо. …Това показва, че
въобще не мислите през време на упражненията. Един се вдига, а друг през това
време се навежда и сваля ръцете си. И
всичко е така объркано. Няма единство
в упражненията. (…) Не правите движенията както трябва. Какъв пример ще
дадете с тези упражнения на другите?
И ония, музикалните, бързо почнахте да ги правите. Трябва да ги разделим
на няколко части, на четири-пет части,
и да ги правим по части, както трябва.
Иначе ще си изгубят смисъла. Едно упражнение трябва да се прави едновременно от всички, като че го прави един
човек. Хармоничност трябва да има, а
пък аз виждам, че един мисли едно, а друг
мисли друго. ...Малко упражнения, но на
свят да се правят. Като си вдигате ръцете, като един да ги вдигате, единство
да има.
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Я „юнаците” как хубаво и стегнато
играят. (Спортна организация „Юнак”)
Те под команда играят, а пък тук сме
свободни. Един се навел, друг се изправил,
а между тях някой не прави нищо. И който не ги знае, ще си седи настрана. (…) Упражненията нека да се правят три пъти
на седмицата, но да има дисциплина. Ако
не правите упражненията, не може да
има Божието благословение. За мен всяка работа е Божествена. Като мислите,
това е Божествено. Като правите упражнения, това е Божествено. (3)
Трябва да се спазват законите на
физическото възпитание. (4)
Въпреки многото насоки и мотивиращи пояснения, които П. Дънов,
Учителя, дава на своите ученици за изправянето на тялото, обтягането на
крайници, плавността и синхронността при изпълнението на Паневритмията, малцина се справят с организирането на тялото и координирането
на движенията си (показват го архивните филми и снимки). Това обяснява
защо Учителя е избрал учителите по
телесно възпитание за посредници при
осигуряване на широкия достъп до възможностите на Паневритмията.
Няма време за експериментално
училище, изградено върху педагогическите му принципи и методи. Изключително последователен, Учителя достатъчно продължително е наблюдавал
възможностите на Паневритмията
върху своите ученици, за да прецени
полезността ѝ за децата и възрастните по време на Втората световна война. Затова отделя Паневритмията от
учението си и определя тя да се преподава от „светски” учители, които не са
запознати с философията му, но имат
вътрешна дисциплина и добра моторика на движения.

Паневритмията в светското образование
Днешната наука доказа: Адаптацията на детето към обкръжаващия
свят протича преимуществено по пътя
на усъвършенстване координацията на
възприятия и движение. Редица учени,
и в частност американският психиатър и педагог Г. Доман, даже използват
специалното понятие „физически интелект”. (5)
През 1998 г., водени от поръката
на Учителя и предадена ни от неговите ученици: „До 1999 г. Паневритмията трябва да се въведе в училищата”,
започнахме подготовката на 60 преподаватели със задълбочено обучение на
движенията от Паневритмията.
С началото на учебната 2000/2001
г. в 10 училища от различни градове
бяха сформирани по една експериментална група за извънкласна работа с
Паневритмия, водена от преподаватели – последователи на Учителя и завършили специализация към НСА.
Създадохме
неправителствена
организация, която да реализира целия
процес по прилагането на Паневритмията в образованието. Започнаха и първите изследвания. Срещнахме огромни
трудности и съпротива от страна на
директори и родители. Преподавателите педагози не получаваха подкрепа
и от братската общност. Постепенно
започнаха да се отказват.
През декември 2001 год., след първата научна конференция „Паневритмията като система за хармоничното развитие на човека и обществото“
(10. 10. 2001), се случи инцидентът при
дискотека „Индиго” в София, при който
загинаха 7 деца. Това насочи фокуса на
държавата към учениците. Отчетоха
се високи нива на агресия, масова употреба на алкохол и наркотици. Със заминаването на един от родителите на
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работа в чужбина се появи понятието
„непълно семейство”.
Министерството на образованието и науката отвори врати за всички
неправителствени организации, които работят с деца. За първи път на
държавно ниво се създаде Национална
стратегия за детето.
Новата ситуация наложи да се
промени нашата образователна стратегия – от „Въвеждане на Паневритмията” от последователи на Учителя
да стане „Паневритмията – в помощ
на детското развитие”, приложен от
светски учители.
Интерес към обучението по Паневритмия проявиха директори и учители, търсещи ефективни методи и
средства за подкрепа на детето, което
се оказа в центъра на образователния
процес.
Книгата „Учителя за образованието” бе в списъка за препоръчани книги
на МОН. Така педагозите бяха запознати с разбирането на Петър Дънов: Найважният метод си остава любовта на
учителя към ученика, защото любовта
към едного преминава в любов към всички. Не трябва да насилваме детската
природа, а трябва да я оставим свободно
да се прояви нейната дълбока същност.
Ако обучението и възпитание е външно
свободно, но е в дисхармония с детската
природа, това е вече насилие върху детето.
Постепенно работата с Паневритмията в светското образование
стана продължение на експеримента
от 1942 г.
Научното изследване на цели паралелки в училищата и групи в детската
градина ни позволи заедно с резултатите от обучението по Паневритмия да
очертаем съвременните тенденции в
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детското развитие. Това ни ориентира
как да конструираме самия образователен процес, за да бъде Паневритмията максимално полезна в подпомагане
на развитието на днешното дете.
Ограничените физически възможности и намалената мотивация за полагане на усилия на децата наложиха
включването на общоразвиваща гимнастика и подвижни и музикални игри.

Представите за природата у повечето ученици се свързваха с дървото
пред дома. Необходимостта от реално
докосване до живата природа за формиране на личен опит и обогатяване на
представите на децата, за да станат
разбираеми текстовете на песните
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от Паневритмията, наложи обогатяването на програмата с допълнителни
дейности. Създадохме образователната програма „Здраве чрез движение сред
природата” за обучение по Паневритмия.
Програмата е усъвършенствана от „Института за изследване и прилагане на
Паневритмията” в резултат на 12-годишен експеримент с участието на над
4000 деца. От една страна тя е съобразена с Държавните образователни изисквания (ДОИ) и с Теорията и методиката на физическото възпитание. А от
друга страна изучаването на Паневритмия се вписва в теорията и практиката
на развиващото обучение. Научно познавателен е методът на обучение, който
предполага такава организация на образователно-възпитателния процес, според която детето се намира в позицията
на изследовател, откриващ с помощта
на учителя нови познания за света. Многообразието от теми и ситуации, с които разполага системата Паневритмия,
позволява съчетаването на разнообразни прийоми от творческото обучение:
гъвкавост, оригиналност, способност за
разработване на определени идеи така,
че при всяка от ситуациите да се търси
съответното разрешаване на проблеми,
които самото дете формулира в съответствие със своите индивидуални потребности и възможности.

ФУНДАМЕНТАЛНИ
ПРИНЦИПИ НА
ОБУЧЕНИЕТО ПО
ПАНЕВРИТМИЯ
1. Зачитане на правата на децата и учениците, тяхното многообразие и индивидуалност, справедливост в
отношенията и социално включване за
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оптимално развитие чрез игра, учене и
други подходящи дейности;
2. Доброволност – всеки участник
има свободата да се включи в обучението и да го напусне, ако то не удовлетворява неговите потребности;
3. Равнопоставеност – всеки
участник е важна част от кръга и колкото повече са частите му, толкова той е
по-голям, а броят на приятелите расте;
4. Толерантност – изграждане на
умения у децата за приемане на различията между тях по пол, етнос, майчин език, физическо и здравословно
състояние, за положително оценяване
и съпричастност към постиженията и
успехите на другите деца;
5. Достъпност – обясненията за
упражненията, музиката, природата и
т.н. са съобразени с възможностите на
съответната възраст и са поднесени
достъпно, за да се осигури реализирането на игровия модел на обучението,
който непринудено е свързан и се преплита с ученето и другите интерактивни дейности;
6. Нагледност – представите, впечатленията и знанията се придобиват
чрез сетивата;
7. Съзнателност и активност –
осигурява се оптимална активност и
опазване на здравето на децата, като
съзнателно се провокира участие и активното включване, като дейностите
мотивират и поощряват комуникацията, творческото мислене, споделяне на
знания с другите;
8. Последователност и системност – обучението се води, като се
формират и се надграждат уменията,
знанията, впечатленията и представите, разширява се разбирането на децата, възпитават се качества и положителни личностни черти;
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9. Спонтанност и инициативност – ситуациите са форма в обучението, в които най-добре се интегрират игра, учене и други дейности в
различни контексти;
10. Творчество и креативност
– учителите имат свободата да насочат обучението на детето към постигането на пълния потенциал на индивидуалното му развитие в контекста на
взаимодействия (с възрастни и с други
деца) основани на доверие, уважение и
положително отношение;
11. Адаптивност – обучението и
възпитанието в различните възрасти
поставят основите за учене през целия
активен живот, създаване на опит за
адаптивно и приемливо поведение от
гледна точка на социалните и морални
норми на обществото;
12. Партньорство със семействата, за да се отговори на нуждите на деца,
да се споделят опит и перспективи, като
се реализира един непрекъснат процес на
съвместно изграждане между много различни, но заинтересовани страни;
13. Проследяемост – оценяването
на напредъка на децата се извършва чрез
събиране на наблюдаеми доказателства:
какво знаят, казват и правят съобразно очакваните резултати (учителката,
според конкретните условия и спецификата на групата, определя средствата и
методите за оценяване и контрол).

ОБЩА МЕТОДОЛОГИЧНА
РАМКА НА ОБУЧЕНИЕТО
ПО ПАНЕВРИТМИЯ
Обучението по Паневритмия се
осъществява в извънкласни форми в
свободното време на учениците чрез
учебни програми за съответния етап и
клас.
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Доказаният разтоварващ ефект
на Програмата я прави подходяща
да бъде приложена в режима на целодневната организация на учебния ден
в предвиденото време за отдих, след
като децата са обядвали. А доказаният развиващ ефект, обогатяването на
учебното съдържание с множеството
междупредметни връзки и създаването на наситена с положителни емоции
среда в училище позволява Програмата
да бъде включена в предвидените 2 часа
за отдих и спорт след самостоятелната подготовка.
В детската градина Програмата е подходяща да бъде включена в незадължителните нерегламентирани
форми на обучение, които „педагогът
трябва динамично и гъвкаво да редува,
интегрира със задължителните регламентирани форми“.(6)
Предвидено е четиригодишно обучение, като през първата година учениците изучават само от Първо до
Десето упражнение. През втората година се усъвършенстват първите 10
упражнения и се продължава с изучаването от 11-о до 28-мо упражнение.
А за третата и четвъртата година
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е предвидено изучаването съответно на „Слънчеви лъчи” и „Пентаграм”.
Обучението следва възможностите
и потребностите на групата и тя се
развива със собствено темпо. Затова
обикновено във втората година добре
се усвояват упражненията само до
„Изгрява Слънцето”. До изучаване на
„Слънчеви лъчи” и „Пентаграм” достигат учениците в среден етап. За децата от детската градина е предвидено
изучаването само на първите 10 упражнения, които през четирите години на обучение се усъвършенстват на
различни нива. Фундаментално е подготвителното обучение за разучаване
на движенията, музиката и текста на
упражненията през есенно-зимен период. Във физкултурния салон на детската градина или училището се работи
за формиране на цялостна представа
за упражнението, постигане на точност и контрол върху движенията на
тялото (правилно телодържане), формиране на усет за движението, ориентиране в пространството спрямо
себе си, движение в кръг по един и по
двойки в ритъм с музиката, синхронизиране с останалите.
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Важна част от обучението е разучаването на песента към всяко упражнение. При учениците обучението е насочено към ориентиране в нотния текст,
изучаване на човешкото тяло при дишане и пеене, развиване на музикален слух
и музикално-слухова памет. Разучаването на музиката е придружено с развива-

не на умения за: правилна постановка на
пеене; правилно звукоизвличане; свободно движение при различен ритъм, ритмично изговаряне на текста; нанасяне
на движенията от Паневритмията в музиката; прецизно интониране при пеене
на песните; откриване на съответствието между тон и цвят.

Разучаването и обсъждането на
текста към всяко упражнение е насочено към: осъзнаване на взаимовръзката между тема (идея), въведена със
заглавието, развита и подкрепена от
текста и представена чрез жеста
и движенията в упражнението; изграждане на образни представи (всяка дума е образ) и развиване на образно мислене; формиране на умения за
ясна дикция и точна артикулация; себеизразяване чрез прочит провокира
детето да сподели виждане, усещане,
желание, мечти. Използват се пеене,
етюди (интерпретация на текстовете към упражненията чрез движение), рисуване, куклен и дискусионен
театър, игри на ритмични асоциации, театър на жестовете, изработване на колажи по текстовете
на Паневритмията за изразяване на
представите и асоциациите. Реализиране на творчеството чрез пренасяне на състоянието и настроението
в цветове. Стимулиране на потребността за контакт с природата чрез
рисуване.

Груповата работа е много важна
в процеса на приемане на правилата
за общуване в групата. Играта в кръга провокира самонаблюдението и самоконтрола. Общата двигателна дейност в единния ритъм осигурява среда
за приятелство и подкрепа, а възможността за нови приятели активира
много силно потребността на децата
от общуване. С това нараства мотивацията им за двигателни усилия и формиране на умения, защото в кръга, на
разходка в парка с приятели е по-весело, по-интересно и по-приятно.
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През пролетта (след априлската
ваканция) заниманията се пренасят сред
природата в близкия парк или в зеления
кът в двора на училището и детската
градина. Когато в детската градина има

няколко групи, които участват в Програмата, се организират общи занимания. Така кръгът става по-голям и деца
от различни възрасти имат възможност да сравняват постиженията си.

Наученото се прилага при допълнителното въздействие на естествените фактори на средата: разнообразен терен, природни картини (пейзажи),
звуци, аромати, Слънце, вятър и др.
Работата с Паневритмията осмисля
излизането сред природата. Допълнително се възбуждат осезателните и
възприемателни процеси. Осигурява
се възможност за преоткриване на потребността от чист въздух и на богатството от звуци, багри и форми в
природата. Пространството в природата подкрепя усещането за свобода.

В процеса на обучение достигнахме до разбирането, че Паневритмията не може да разгърне целия си
потенциал върху детето, когато
проблемите му са свързани със семейството. Затова специално място
в програмата „Здраве чрез движение
сред природата” е отделено на семейството. Чрез оранизирани срещи се
осигурява високопрофесионално обучение и консултиране на родителите
за намаляване поредицата от грешки
в отношението към детето и неговото възпитание.

През учебната година в открити уроци се позволява на родителите да проследяват усвояването на
упражненията от Паневритмията
и подобряването на музикалните и
творческите умения на детето в
Програмата. В края на всяка учебна
година децата показват пред родителите научените упражнения, демон-

стрират уменията си да се движат
при различен ритъм, пеят любимите
си песни. А родителите трябва да се
справят с различни задачи и заедно с
децата участват в забавни игри. Чрез
постиженията на децата на родителите се обяснява как обучението по
Паневритмия подпомага личностното им развитие.
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Родителите имат възможност да
участват заедно с децата си във всички допълнителни дейности като:
Ежегоден „Градски празник за
деца и родители” за децата, участващи в обучението по Паневритмия,
от различните детски градини, учи-

д-р Антоанета Янкова

лища и социални домове от града и
околността. Родителите имат възможност да споделят със своето и
с останалите деца общите емоции и
преживявания, дори да се включат и
в общото изпълнение на упражненията.
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Допълнителните дейности в
Програмата включват:
Еднодневни походи за опознаване
на природата и игра на чист въздух. Туристическата дейност за трениране
на уменията за справяне се съчетава

с: игра на Паневритмия на ново място,
наблюдение на различни растителни,
животински видове и природни забележителности, посещение на природозащитен посетителски център, търсене
на минерали.

Петдневни експедиции в Източни
Родопи, организирани съвместно с орнитолози, археолози, историци, минеролози и алпинисти. В периода 2008 –
2012 год. са организирани 3 експедиции
за общо 600 участници. В началото на
пролетта децата имат възможност:
да се насладят на зеленината и све-

жите аромати на растителността,
да играят научените упражнения от
Паневритмията заедно с деца от различни възрасти и населени места, за
да достигнат до набелязаните обекти,
преодоляват различни трудности. Така по
естествен начин могат да опознават
себе си.
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А скалното катерене осигурява
на детето точното усещане за възможностите му в реална среда. Така се
включва сложен комплекс от желание,
увереност, можене, сигурност с подкрепа на значими възрастни. Опознавателни маршрути с кану и рафтинг
по река Арда са формите за трениране на адекватно поведение сред природата при реална ситуация. С активирането на самозащитните реакции, с
преодоляването на страховете, с развиване на умения за справяне детето

има шанс да съгради модел, който да
може да проектира в ежедневието си.
С учене чрез преживяване е свързано
посещението на средновековни крепости, тракийски светилища и природни забележителности, наблюдението
на защитени растителни и животински видове, търсенето на минерали по
бреговете на река Арда и в резервати.
Провеждат се конкурси за най-ценната
находка като оценка на постиженията
и за повишаване на мотивацията за полагане на усилия и за успех.

Потапянето в красотата на природата създава трайни усещания за спокойствие и хармония. Докосването до тази
красота е свързано с разбирането за
опазване на природата. Това е пътят

за устойчиво екологично възпитание и
поведение. Предвидено е рисуване, за да
могат емоциите и преживяванията да
се пренесат в цветове.
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В експедиците и летните училища съзнателно се създават условия родителят да съпреживее емоциите на
детето си и да види поведението му в
конкретна ситуация. По естествен начин да отрегулира собствените стра-

хове и тези за детето си. Да погледне
емоционалния свят на детето чрез опита на професионалиста педагог или
психолог. Това задълбочава доверието
между родители и учители.

Така с излизането извън дома родителите могат в реални условия да
видят възможностите на детето: самостоятелност, отговорност, толерантност, креативност. Често те са
изненадани от уменията на детето си
да открива красотата, звуците, багрите, ароматите, формите и разнообразието на природата.

Възможността за включване на
цялото семейство осигурява съвместни преживявания и сплотеност. По
време на експедиците и лагерите съзнателно се създават ситуации, при
които отговорността на родителите
да надхвърли грижата за собственото
дете и да обхване групата като цяло.
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Общите походи не само укрепват
връзките в семейството, но се прави
връзка с детската градина и училището. Учители и семейство се опознават
и е възможен конструктивен диалог.
Самите учители имат възможност
да наблюдават отношенията в семейството и могат да се ориентират как
да помогнат на детето в педагогическата си работа. А чрез участието на

опитен клиничен специалист в експедициите и лагерите се осигурява помощ
на семейството на място.
Програмата „Здраве чрез движение сред природата” превръща родителите в активни участници в положителните емоции, преживяванията и
преодоляването на трудностите. Така
обучението по Паневритмия предоставя комплексна услуга за семейството.

За първи път се експериментира
професионално консултиране сред природата, защото природата е естествена
среда за детето, там то се чувства
спокойно и общуването е естествено.
Измерено беше нивото на посттравматичен стрес при ученици от гр. Цар
Калоян, свидетели на наводнението
през лятото на 2007 год.
Светла Д. „За програмата научих
случайно от приятелка, чието дете посещава ДГ „Юнско въстание” гр. Плевен.
По нейна покана през 2007 год. аз и синът ми гостувахме на „Лятното училище на планина” в Семково. Това беше
най-вълнуващото преживяване за двама
ни, споделено с деца, родители и учители
от цялата страна. Не вярвах, че в днешно време е възможно подобно съвместно
мероприятие, защото до този момент

не знаех нищо за Паневритмията. Тя се
оказа посредникът между мен и детето,
мир между нас и природата. Без никакво
колебание се включихме в експедициите
„По следите на траките” през 2008 г. и
„В защитените територии на Източни
Родопи” през 2009 г. Сега вече знам, че
Паневритмията не е само двигателна
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активност сред природата, тя е много
повече – тя е средство за хармонично
физическо и психическо развитие на човека, което по уникален начин съчетава
полезното с приятното.
Считам, че в съвременните обществени условия никой друг не е успял да намери по-удачна форма за обществена
грижа към децата на България. Затова
дъщеря ми Д. постъпи в детска градина
„Юнско въстание” и веднага я записах в
групата по Паневритмия с ръководител
Диана Въткова. Не след дълго я чух да си
тананика „Първият ден на пролетта” и
вече съм по-уверена като родител, защото в лицето на Паневритмията имам помощник, който ще работи заедно с мен за

двигателната, здравната, естетическата и социалната култура на детето ми.”
Десетдневно „Лятно училище на
планина” за всички желаещи деца и ученици, участвали в обучението по Паневритмия и техните родители. В периода
2002 – 2013 год. са организирани 7 „Летни училища на планина“ съвместно с Дирекцията на Национален Парк Рила за
общо1274 участници. В зависимост от
мястото на базовия лагер специалистите от Парка съвместяват туристическата дейност с преминаване по опознавателните маршрути за наблюдение и
изучаване на защитени, редки растителни видове, планински езера, посещение на
Парка на танцуващите мечки и др.

Така се създават специфични условия за трениране на уменията за
справяне и на адекватно поведение
сред природата с придобиване на нови
знания чрез преживяване. Научено-

то се проверява в състезания за различните възрасти. За придобиване на
нови знания се организират центрове
по палентология, астрономия, музика
и танци.
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Предвидено е изпълнение на Паневритмията в различни местности
и при различни въздействия за трениране на адаптирането към променящата се среда (разнообразен терен,
природни картини (пейзажи), звуци,
аромати, Слънце, вятър и др.) и за
продължително поддържане на високо
ниво на концентрацията на внимание
при спазването на ритъма и координацията на движенията. Двигател-

ните дейности за усъвършенстване
на координацията се обогатяват със
сутрешна аеробика и общоразвиващи
упражнения с естествено приложен
характер, планинско колоездене. В
края на лятното училище се провежда
маратон по аеробика за всички възрасти. Участниците в заниманията по
модерни танци подготвят представления. Организират се спортни състезания.

Нагледното обогатяване на представите, асоциациите и въображението се съчетава с опазване и грижа
за природата: екологично възпита-

ние чрез посещение на екопътеки, почистване на природата и осъзнаване
на потребността „Искам да ми е чисто!”.

За споделяне на впечатленията и
преживяванията от походите в цветове и форми се организират рисуване
сред природата и фотоконкурси. Организира се център за себеизразяване

чрез слово с писане на есета, разкази и
стихотворния. Творбите се оформят
в обща книжка, която всички участници получават в края на лагера.
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За развиване на фината моторика
се изработват кукли и цветни оригами;
конструират се дървени фигури и се оцветяват; изработват се хвърчила; редят се пъзели; моделира се с глина и гипс.
Децата тренират уменията си
за социално включване в общите дейности, в колективната игра на Паневритмия, с участието си в представленията, в състезанията, в общите
дейности и в общата рисунка. Провежданите конкурси и осигуряването

на награди за най-добрите удовлетворяват потребностите на децата от
оценка на постиженията. Педагозите
и специалистите осигуряват на децата подкрепа и внимание и заедно с удовлетворяването на потребностите от
компетентност, значимост, творческа реализация можем да очакваме децата трайно да повишат мотивацията
си за полагане на усилия, за постижения
и за успех, тъй като са удовлетворени
базовите им потребности.

ЗАТОВА УЧЕНЕТО ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ е основната характеристика
на обучението по Паневритмия, което
позволява използването на достъпни
и приятни за децата разнообразни методи и подходи на преподаване, отговарящи на различните стилове на учене,
темпераменти и други личностни особености на отделните деца; разработка и прилагане на дейности за кооперативно учене, което води до по-високо
ниво на разбиране; неформално преподаване и учене сред живата природа.
Тези подходи лесно се интегрират в
програмните системи, като с това се
подпомага усвояването на учебното
съдържание и педагогическото взаимодействие.

За учителите в мрежата от детски градини и училища, участващи в
обучението по Паневритмия, ежегодното организиране на обучение за подпомагане на професионалното и личностно им развитие заема важно място в
програмата „Здраве чрез движение сред
природата”.
Актуализирането на тенденциите в детското развитие и научното
обясняване на променящите се възможности и потребности на децата в условията на глобална и обществена криза
позволява успешен избор на методи и
средства в педагогическата работа.
Учителите се научават как да подредят урока, за да се постигне по-голям
развиващ ефект.
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Обучението запознава педагозите
с нови, ефективни методи и средства
за подпомагане на детското развитие,
които са достъпни и приятни за децата и лесно се интегрират в програмните системи. Обучението по Паневритмия създаде специална среда, в която
педагозите могат да се развиват чрез
творческата педагогическа работа.
Планират се специални обучения
за развиване на адаптивните способности на учителите към различни житейски и професионални ситуации. Подобрява се културата им за оказване
на помощ на семейството.

д-р Антоанета Янкова

РЕЗУЛТАТИ ОТ
ОБУЧЕНИЕТО ПО
ПАНЕВРИТМИЯ
„Тук става въпрос за един цялостен подход към възпитание на децата,
който създава нагласи за здравословен
начин на живот, свързан с физическа
активност, общуване с природата, занятия на чист въздух, неагресивно поведение в групата, уважение и любов към
връстниците и близките хора. Децата
имат силната потребност от този вид
занимания, които носят хуманистичния
подход към образованието и удовлетворяват потребностите от позитивна,
разтоварваща среда в училище.”(7)
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„Заниманията по Паневритмия
оказват влияние върху увереността и
развитието на способност да се взаимодейства в група. Обединяващ център
за членовете на групата по Паневритмия са общо споделените ценности и
интереси, прекият контакт и сродните нагласи, доброволност и спонтанност в съвместната дейност. Децата
се намират в състояние на комфорт,
което поддържа самочувствието и самостойността на личността. Групата
се сплотява вътрешно и се развива чрез
механизмите на взаимната удовлетвореност и личностната изява в процеса
на общуване. Децата имат възможност
да получат емоционална подкрепа и кураж да бъдат добри, да развият усет към
потребностите на другите. Наблюдава
се синхронизация с връстниците, което
се отразява върху процеса на цялостното педагогическо общуване.”(8)
„На преден план излиза изводът, че
влиянието на обучението по Паневритмия и особено продължителността му
е значимо по отношение на повишаване
на самочувствието и настроението с
много положителни емоции, свързани
с възторженост, въодушевление, радост, надежди, които са средство за редуциране на тревожността, страховете и опасенията на децата. Учениците
са по-спокойни, като цяло са по-доволни и щастливи в смисъл на удовлетвореност от себе си. Чувстват се подобри, защото е налице нравствената
самоидентификация.”(9)
В периода 2000 – 2009 год. съвместно с учени от пет университета
са изследвани 1160 деца и ученици, а още
1600 са включени в педагогическо наблюдение.
Резултатите от научните изследвания доказват, че обучението по
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програмата „Здраве чрез движение сред
природата” успява да разгърне възможностите на Паневритмия за физическо, когнитивно, емоционално, социално, музикално, екологично развитие на
детето.
Макар че за предучилищна възраст в обучението по Паневритмия се
предвижда изучаването само на 1 – 10
упражнения, то изследванията показаха развитие на потенциалните възможности в посока:
Когнитивно развитие:
zz

Подкрепа на формирането на словесно-речевите структури в резултат на ритмичното синхронизиране на движенията на горните
и долните крайници;

zz

Подобряване на устойчивостта и
концентрацията, както и на уменията за ефективна и целенасочена психическа дейност;

zz

Развитие на двигателната и образната памет. Ускоряване на
придобиването и усъвършенстването на уменията за вербалнологическа памет. Осигуряване на
възможност за по-ранно формиране на емоционалната памет. Подпомагане на формирането на словесната памет, асоциативното
мислене, въображението и избирателния характер на паметта(10);

zz

Подпомагане на самоорганизирането, обсъждането на общите
правила, самоконтрол при спазването им в групата;

zz

Създаване на възможности за самостоятелност и справяне в различни ситуации.
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zz

Емоционално развитие:
Развиване на емпатия и симпатия,
което води до развиване на толерантност, съобразяване с другите, подобряване на взаимоотношенията;

zz

Развиване на базисни емоции: обич
към мама, която да се разшири и
да обхване другите деца, природата, родината;

zz

Придобиване на увереност, компетентности, за споделяне и доверяване на другите;

Социално развитие:
zz

Формиране на чувство за принадлежност към групата и детската
градина, групова сплотеност;

zz

Съпреживяване постиженията на
другите и емоционално реагиране;

zz

Изградени умения за спазване на
правила и норми, които им помагат да се ориентират в правилата
на поведение.
„Най-големите промени вследствие на заниманията по Паневритмия са в областта на социалното формиране и социалните
умения. Социалното умение се демонстрира чрез поведението и се
основава на умствените способности и на уменията за имитация на
положителните и игнорирането
на отрицателните поведенчески
модели.

д-р Антоанета Янкова

zz

zz

Получените резултати дават основание да считаме, че заниманията с Паневритмия в предучилищна възраст спомагат за изява на
потенциалните възможности на
детето и ускоряват процеса на социализация, което се извършва на
основата на добро когнитивно и
емоционално развитие.” (10)
В подготвителната група постигане на социалната зрялост, така
че детето в клас: да може да се
държи като ученик, да се подчинява на инструкции от страна на
учителя и да изпълнява учебна задача, да се стреми към постигане
на определен резултат;
Поставят се основите на самоконтрола, самодисциплината и на
отговорното поведение сред природата.
Важен фактор за овладяване на
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детската агресия в тази възраст
е надмощието на групата (цялото
е повече от частите). Работата е
групова, играта на Паневритмия
– също. Текстът е наситен с групово съпреживяване на отношенията в природата. Така се разширява важната личностна диспозиция
за групова сплотеност. Удовлетворяването на базовите потребности: от любов и спокойствие,
от подкрепа, внимание и общуване, от оценка на постиженията и
от компетентност подпомагат
овладяването на детската агресия в детската градина.

тънките черва, далака, дихателната, ендокринната и кръвоносна
системи. Постигане на динамично
равновесие в процесите на вегетативната нервна система. Нарастване на защитните сили на организма (12);
zz

При учениците:
Когнитивно развитие:
zz

Развитие на познавателните процеси – устойчивост и превключване
на вниманието, концентрацията,
образната памет и въображението. Обогатяване на асоциациите и
представите. Развиване на обема
на краткотрайната слухова памет, увеличаване на бързината за
решаване на невербалните интелектуални задачи и развиване на
логическото мислене (14);

zz

Усъвършенстване на фината моторика, подобряване на четивната техника, по-успешно справяне
с преразказите и текстовите задачи;

zz

Повишаване на психическата издръжливост. Понасяне на попродължително натоварване и
по-бавно настъпване на умора.
Устойчивост на бързината на
нервните процеси и добро функционално състояние на нервната система. По-добра психическа
устойчивост (11);

zz

Активиране на задръжните реакции, формиране на самоконтрол и
самодисциплина;

Физическо развитие на децата и
учениците:
zz

zz

zz

Стимулиране към двигателната
активност и развиване на двигателната моторика чрез създаване
на възможност детето да опознае тялото си. Осигуряване на
положителни преживявания при
раздвижването на цялото тяло.
Обогатяване на двигателната
култура;
Подобряване на концентрацията
на вниманието, двигателно-координационните способности и
общата физическа подготовка
(корелационният анализ показва
нарастване на взаимовръзките
между отделните физически качества, като съществено нараства тази между взривната сила
на горните и взривната сила на
долните крайници). Нарастване на
общата и силовата издръжливост
(11);
Подобряване дейността на: белите дробове, жлъчката, сърцето,
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Укрепване на мускулно-ставния
апарат. Извършване на профилактика, противодействие и корекция
на гръбначни изкривявания. (13)
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zz

Повишаване на мотивацията за
полагане на усилия, за учене, за успех и за постижения.
Емоционално развитие

zz

Формиране на устойчиво психично
състояние на вътрешната дейност;

zz

Успокояване и адекватност на учениците. Намаляване на страховете за родителите и екзистенциалните страхове. Намаляване на
броя на децата, сънуващи страшни сънища;

zz

zz

Музикално развитие:
zz

Формиране на навици за правилно
телодържане и дишане чрез разпяване;

zz

Усъвършенстване на чувството
за ритъм. Движение при различен
ритъм или темпо;

zz

Създаване на умения за движение
при ритмично изговаряне на текста;

zz

Развиване на вокалните възможности. Освобождаване на подсъзнателните страх, безпокойство,
нерешителност.

Повишаване на психо-емоционалния тонус. Трайно понижаване на
тревожността. Нарастване на позитивирането, самочувствието,
активността и настроението (11);

zz

Формиране на устойчива, реална
самооценка. Повишаване на интелектуалната самооценка, самооценката за здраве. Формиране на
нравствена самоидентификация и
по-оптимистични нагласи (9);

Нарастване на положителните
емоции, симпатията и положителните отношения. Подобряване
на междуличностните отношения
в групата. Нарастване на социалния статус (11);

zz

Развиване на усет към потребностите на другите. Синхронизация
с връстниците;

zz

Формиране на нагласи, свързани
с толерантност, съпричастност
и алтруизъм в общуването с другите, позитивно отношение към
околните, живота и природата (7);

zz

Повишава се социлната адаптивност. Социална интеграция с високото ниво на сплотеност, желание
за помощ, сътрудничество, дружелюбност и подкрепа;

zz

Подобряване на уменията за групова работа заедно с поддържане
на добро физическо и психическо
здраве;

zz

Проява на рефлекторност (самоосъзнаване) и самокритичност (7);

zz

Формира се положителен Аз-образ;

zz

Овладяване на физическата, словесната и инструментална агресия (11);

zz

Стимулиране на децата към ценности, които придобиват личностен смисъл;

zz

Насърчаване на творческата активност на детската личност
чрез осигуряване на възможности
за творческо мислене и изява;

zz

д-р Антоанета Янкова

Подпомагане на естетическото
развитие.

Социално развитие:
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Екологично развитие:
zz

Усвояване на практически умения
за природосъобразен начин на живот;

zz

Подпомагане устойчивото екологично възпитание чрез емоционално преоткриване на връзката на детето с природата. През
есенно-зимния период работата с
текстовете на песните, наситени
с положителното отношение на
природата към човека, създава необходимост от игра на Паневритмия сред природата и нагласи за
преодоляване на страховете от
досега с нея;

zz

Постигане на потребност от чиста природа и възпитаване на грижа за нейното опазване;

zz

Отговорно поведение сред природата.
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zz

Формиране на ценностна нагласа
към природата и природосъобразния живот.

От всички познати педагогически
практики единствено с обучението по
Паневритмия ненатрапчиво се постига
екологично възпитание. При продължителното изпълнение на Паневритмията
сред природата се постига свързването
на случващото се в текста с действията по време на игра, или всичко е „Тук и
сега”. Осигурява се продължително въздействие на средата заедно с: удовлетворяването на потребностите от движение и от чист въздух; създаването на
разнообразни, положителни преживявания; обогатяването на представите, на
зрителните, двигателните и слуховите усещания; тренирането на умения за
справяне; натрупването на знания и личен опит; по естествен начин се създава
ценностна нагласа за опазването и съхранението на природата.
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ТЪРСЕНЕ НА ОБЯСНЕНИЕ
ЗА ЕФЕКТА ОТ
ОБУЧЕНИЕТО ПО
ПАНЕВРИТМИЯ
Паневритмията е система от
групово изпълнени сред природата достъпни целенасочени движения в съпровод на специално зададена, спокойна и
разнообразна музика, която заедно с
текст, богат на образи и теми, свързани с природата, предизвикват положителни емоции и преживявания. Или
Паневритмията е дейност с преживяване.
Едновременното свързване на отделните компоненти на Паневритмията (движение, музика, слово, група и
природа) повишава възбудимостта по
кората на главния мозък, тъй като
нараства динамиката и подвижността на нервните процеси между: Двигателната зона (като подкоровите ядра
участват в регулирането на сложните
движения); Слуховата зона (от музиката и от звуците на средата); Зрителната зона (при поддържане на нужната
дистанция при всяко упражнение и от
обхващане на панорамата по време на
игра); Обонятелната зона (тя се активира от ароматите на тревите и цветята на поляната и от ароматите,
носени от вятъра); Сетивната зона
(където постъпват усещанията от
кожата, мускулите, ставите); Зоната
на равновесието (изпълнява се специална група упражнения за устойчивост);
Асоциативната зона (текстът и музиката провокират асоциации, представи, въображение). Когато се овладее
правилното пеене на песните, при тихото им изпълнение по време на игра
се добавя активирането на Говорната
зона.

д-р Антоанета Янкова

Изпълнението на упражненията
от Паневритмията изисква високо
ниво на концентрирация и непрекъснато превключване на вниманието,
като съсредоточеността и високата
будност на преживяването постоянно
местят фокуса си по кората на главния мозък. Развива се мисленето. От
друга страна активирането, опитът
и изразяването на емоциите са свързани с човешкото тяло. За възпроизвеждането на емоциите тялото реагира с активирането на: автономната
нервна система, невротрансмитерите
и невроактивните пептидни системи,
ендокринната система и опорно-двигателната система.
Според проф. д-р Г. Хютер от Центъра за нервнобиологични превантивни изследвания към университетите
в Гьотинген и Манхайм – Германия:
„Отговорните невронни мрежи за планиране на действията, за контрола
на импулсите, за издържане на напрежението могат да се образуват само
ако детето има преживявания, които
разбира, и ако натрупа опит. За да изградят най-важните невронни мрежи в
мозъка, децата се нуждаят от собствен физически опит. Детето пред телевизора не усеща тялото си.
Едно от най-прекрасните упражнения за изучаване на собственото тяло
е пеенето. То е важна предпоставка за
всички по-късни високодиференцирани
мисловни дейности. Само който развие правилно чувство за собственото
тяло, може да разгърне и когнитивния
си потенциал. Детето има шанс до 10тата си година да компенсира дефицитите от ранното си детство.”(15)
За Паневритмията Учителя е избрал възможно най-опростената и достъпна хореография, изградена върху
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принципа от просто към сложно, но се
изисква системно усъвършенстване
на уменията за пространствено ориентиране на тялото. Движенията се
свързват с опростена форма на изреченията и яснота на образите в текстовете на Паневритмията, което позволява по-бързото и лесно асоцииране на
образите и ситуациите, което прави
възможно съпреживяването на отношенията в текстовете. Изчистените
линии на мелодията, ясната фразировка и премерена ритмична пулсация
подпомагат вербалното въздействие
на текста и символно-образното мислене, като създават удовлетворение
и наслада.
Детето най-напред усеща думите чрез движенията на тялото си. В
процеса на обучение то постепенно изгражда представа за „Модела на изпълнение на Паневритмията” и като изработва нужните практически умения,
може да ги приложи в движенията си.
Постепенно то достига до контрола
на движенията на горните и долните
крайници, а по-късно успява да ги координира в ритъма на музиката. Постепенно постига и равномерност при
съчетаването на горните с долните
крайници в постоянно променящия се
ритъм. В тази посока обучението по
Паневритмия осигурява нужните условия и затова можем да твърдим, че
Програмата допринася за изграждане
на невронните вериги в мозъка чрез
възможността детето:
zz

Да опознае тялото си (свързано е
със самоприемането и харесването). Да вземе решение за съхраняване и поддържане на добро здраве,
за опазване на себе си и на другите;
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zz

Да изработи по-добра сетивност
(усещането за владеене на тялото
е пряко свързано с развитието на
интелекта и речта), като развива
двигателната си моторика, раздвижва цялото тяло. С натрупването на собствен физически опит
(при две- и тригодишното обучение) детето развива пространствена сетивност;

zz

Да обогати сензорите и сетивата
си чрез досег с природата и да натрупа опит в различна среда (при
играта на Паневритмия в парка и
по време на лагерите и експедициите). Там детето удовлетворява основните потребности (да
принадлежи към общност, споделяща същите преживявания, да
общува и да има лични постижения) и получава на живо знания,
които няма възможност да получи пред телевизора и компютъра.
Преживяванията и информацията на място, които му гарантират достоверност, обогатяват
общата му култура и детето натрупва опитност. Така мозъкът
има възможност да свърже новата със старата информация и да
се развие. По време на експедициите и летните училища информацията, която специалистите
поднасят, децата свързват с Паневритмията и положителните
емоции от обучението, което
обяснява защо без усилия я запомняха. Родителите споделят, че
дълго време след завръщането си
детето разказва за преживяванията си и демонстрира компетентностите си.
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„Освен че упражненията в Паневритмията са свързани в система, но
във всяко от тях са взаимообвързани външното поведение, вътрешните
процеси и вътрешните състояния (емоции, чувства и настроения). Така при
изучаването на упражненията трайно
се формира преживяване вследствие на
създаването на вътрешно състояние,
специфично поведение и словесното назоваване (в песните към упражненията
и при обсъждането на ситуациите). Самата методика на работа в обучението по Паневритмия, която има интердисциплинарен подход, предразполага
към самонаблюдение, позволява такъв
тип вглеждане, свързан не само с откриването на смисъла, но и с възможността детето да поема отговорност
за управляване на собствените си емоции.” (16)
„Когато говорим за психично развитие в съвременната психология
продължават да доминират моделите на развитие, обословени от взаимодействието „среда – организъм”. Но
съществува съвременна ситуационна концепция на развитието, в която
структурни психични единици са ситуация, умения, навици и теми на преживяването. Ситуацията е особено „поле”
и „рамка” на преживяване и действие.
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Там стават текущите промени, в нея
се „срещат” субективното и обективното, съзнателното и безсъзнателното. Всъщност психиката е поток
от ситуации, а като нещо повече е абстракция. Една ситуация се преживява
като нова, когато има нова или различна подбуда (най-вече цел, или намерение) в сравнение с предходни или минали
ситуации. Веднъж преживени, ситуациите влизат в трайния опит на индивида и биват възпроизвеждани наготово
при различни поводи. Съвкупността от
ситуации, които проявяват диспозицията да бъдат възпроизвеждани като цялостни фрагменти на опита, се наричат
ситуационен репертоар. Ситуационното преживяване бива два вида: актуализация на ситуационен тип и ново ситуационно преживяване, което веднага
се добавя към ситуационния репертоар
на индивида. Фактически развиващите
ефекти на психическия опит възникват в актуално преживяна ситуация.
Ситуационният
репертоар
е
част от „образа на света” на субекта. Като ядрени структури на „образа на света” се добавят и „темите на
преживяванията”(ТП), които пораждат
вариационни ситуационни редове. ТП
са „полета” или „зони” на потенциален
смисъл или про-смисъл. Обективното
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съдържание на външния свят взаимодейства със слоевете на личността и
произвежда смисли и подбуди за нови
ситуации и действия (наблюдава се
психично развитие) или възпроизвежда
ситуации, вече видени (просто се възпроизвежда наличният ситуационен
репертоар). Темите са донякъде антропологическа характеристика на човека, те задават областите от „неща в
света”, които биха представлявали интерес за човека по принцип. УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ТП ВОДИ ДО РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБСЕГА НА ЧОВЕЧНОСТТА.
Следващият структурен компонент на концепцията е умение. То се
дефинира като психо-поведенческа система за овладяване на сложна, повтаряща се ситуация. Умението следва да
управлява хода на разгръщане на ситуацията и да доведе до постигане на определени цели и намерения на индивида.
Развиващото се умение подменя първоначално сложна ситуация с редица
от по-прости ситуации, които се преживяват като „стъпки” към желания
резултат. Така умението се развива
в посока от сложното към простото,
като сложното се подменя от ефективно прости преживявания и действия. Когато достигне кулминацията
си, умението се разпада на поредица от
навици. В известен смисъл навиците са
крайната точка на всяко индивидуално
психично развитие. Възниква въпросът
къде е мястото на знанието в тази
структура на развиващия се опит. Нашият отговор е, че всяко истинско знание е всъщност познавателно умение
или познавателен навик, ако е свръхтренирано. Концепцията за ситуационното развитие обяснява феномените
на развитие в целоживотна перспектива.”(17) Тази концепция превръща Па-
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невритмията в уникална практика за
ускорено и устойчиво развитие.
За да открием как обучението по
Паневритмия съдава условия за обогатяването на ситуационния репертоар, което да влияе на психичното развитие, трябва да не вземаме предвид
подготвителния период за изучаване на
предвидения обем от упражнения. След
като е изградена представата за „Модела на изпълнение” и детето е опознало, усетило своето тяло с танцуването
в природна среда, стартира същинското въздействие на Паневритмията.
Защото самото физическо изпълнение
е провокирано от терена, от шумове
и звуци на средата, от състоянието и
нагласите на отделния участник и на
групата като цяло. Запазването на високо ниво на концентрация при следване
на изискванията за изпълнение на упражненията позволява на тялото чрез
развитата сетивност да преживее състоянието на радост от движението,
което прави ситуацията значима и тя
може да се прибави към ситуационния
репертоар на участника.
Текстовете в Паневритмията
съдържат разнообразие от ситуации,
които са абстракции. С всяко танцуване сред природата се възпроизвеждат
ситуации от текстовете. Когато песничката престане да бъде само фон на
преживяването и текстът се свърже с
действието, ситуацията посредством
моментното преживяване се превръща
в личен опит, като с всяко танцуване се
възпроизвежда в цялостен фрагмент
на опита. Тогава тази ситуация се прикача към ситуационния репертоар.
В Паневритмията чрез спокойната музика, груповото изпълнение и
чрез текста постепенно вътрешното състояние се насочва към топли-
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на, благодат, изобилие, спокойствие и
подкрепа. Преживяването се изпълва
с радост, провокирана от вниманието
на Слънцето към природата в текстовете на песните. Играта сред природата осигурява реалното преживяване на
докосването на лицето от слънчевите
лъчи и вятъра. Така се съчетава реалното въздействие на средата и на текста като внушение.
С всяко изпълнение на Паневритмията, ако се играе на различни места,
се осигуряват нови, различни природ-

ни картини. С всяко изпълнение нови
са звуците на природната среда, които допълнително се активират от
музиката на Паневритмията. С всяко
изпълнение нови са ароматите на полянката. С всяко изпълнение нови са
усещанията от докосването на Слънцето и вятъра. С всяко изпълнение нови
са образите, асоциирани от текстовете, приятната и спокойна музика, общите игра и общите преживявания на
групата. Всеки път по различен начин
се активира въображението.

Ако по време на игра се стремим
точно да изпълняваме движенията
и заедно с това се самонаблюдаваме,
като следим промените в тялото, в
емоциите и в преживяванията си; ако
едновременно с това наблюдаваме реакциите на природната среда: в рисунъка по небето, движението на дърветата и птиците, ароматите наоколо,
звуците, промяната в настроението
на групата и състоянието, което се
създава при изграждането на Цялото в
кръга, тогава можем да твърдим, че Паневритмията подпомага формирането
на нови подбуди в ситуационното поле.
От една страна част от стимулите
се превръщат в съзнателни мотиви,
които могат да подпомогнат положителната промяна в поведението, а други създават оптимистични нагласи,
като този процес в Паневритмията е

подкрепен от текстовете в упражненията: „Побеждаване” („Денят пристга
след нощта и радост иде след скръбта”),
„Хубав ден” („И ликът ми е засмен, че
обича мен Господ”), „Стъпка по стъпка”
(Мисли красиви вредом посяваме. Любов
в света да победи), „На ранина” (Кой на
ранина става да играй… той ще бъде вечно млад, здрав и хубав и богат, ще се учи
най-добре, няма нивга да умре). От друга
страна това създава огромни адаптивни възможности на психиката на човека. С всяко танцуване на Паневритмията има възможност за създаване на
ново преживяване, което да се определи
като нова ситуация и да се обогати „образа на света” на участника.
Интересно е, че груповата игра
има свои особености. Тя позволява въпреки състоянията на отделните участници групата да предаде уникалност,
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подбудимост и смисъл на ситуацията. Така колкото по-голям е броят на
участниците в групата, които умеят
да съчетават точното изпълнение със
самонаблюдението и с това да се постига синхронизиране на движенията
в кръга, толкова по-често ще се създават уникални ситуации (преживяване
на Цялото), които формират смисъла
да се играе Паневритмия. Така групо-

вата игра спонтанно обогатява ситуационния репертоар на участниците.
С повишаването на уменията и
навиците да се свързват текстовете
към упражненията с „тук и сега” по
време на изпълнението се увеличава
вероятността за актуализиране на
вече преживяна ситуация и се осигурява развиващият ефект на Паневритмията.

Обогатяването на ситуационния
репертоар зависи от мотивацията за
полагане на усилия и за успех. Паневритмията създава реална, спокойна,
подкрепяща природна среда; общата,
груповата игра в кръг по двойки; насищането на текста с „ние” и с възможности за съпреживяване на нежното
отношение на природата към човека
като част от „всичко живо”; актуализирането с „тук и сега” от препокриването на реалното действие със
случващото се в текста; учителят е
част от кръга и споделя общите преживявания – всичко това са предпоставки за стимулиране на нарастването на мотивацията за полагане на
усилия така, че всяко дете със своето
собствено темпо да развива възможностите и способностите си.

Съчетаването на положителни
емоции и преживявания при удовлетворяването на няколко потребности едновременно: от движение, от общуване
(реализира се чрез отворените позиции
и езика на движенията в упражненията), от равнопоставеност (осигурена
от гарантираното пространство за
извършване на движенията), от подкрепа и значимост (осигурена от текста и играта в общ кръг) и от уважение (синхронизиране в общ ритъм
с останалите) по естествен начин
свързва естетиката с радостта от
движението на тялото, с общото психично преживяване на групата, като с
натрупването на опит се инициират
чувствата за общност и за значимост.
Това са важни фактори за обогатяване
на ситуационния репертоар на децата.
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Интересно за педагогическата
практика е, че през стремежа за точно и красиво изпълнение на движенията и съчетаването им с движенията
на партньора в двойката, през усилията за поддържане на формата на кръга (съобразяване с останалите), през
търсенето на единство от движения в
целия кръг (реализира се комуникация
чрез движение) посредством преживяването на „ние” от текста в Паневритмията се постига социализиране чрез
съзнателно отношение. Тези фрагменти на опита добавят нови нюанси
в многообразието на ситуационния
репертоар.
С усъвършенстването на развитието на умението по време на изпълнение на упражненията се постига детайлизиране на движенията от сложно
към просто и вниманието се насочва
към ситуации, на които до момента
не е обръщано внимание. Отнесени към
теорията за ситуационното развитие,
текстовете на Паневритмията изобилстват на теми на преживяването (ТП).
Най-богато представени като теми на
преживяването са: „веселие”, „радост”,
„красота”, „нежност” и „изобилие”.
Темата „Веселие” се свързва с пеене и птички (подсъзнателно се прави
връзка с простора): „цялата природа
пее”, „развеселява сърцата ни”, „химни в
гората весело птиченце пей”, „птички
весело хвъркат над нас”, „птичките в
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небесна шир чуруликат, пеят”, „птичка
весело лети”. Като елементи на „Настроението” „весел” е на първо място;
следват го „щастлив”, „радостен”, „спокоен”, „доволен”.
При темата „Радост” многообразието в преживяването започва с „буди
радост в духа”, „сила и радост”, „светлата радост”, „радва се и пей”, преминава
през „дава радост, мир и красота”, „носи
радост за живота тя”, „радост нова”, за
да достигне до „радват нашите сърца”,
„радост блика в целий свят”, „дишам радост и живот”.
„Красота”. Тук темите от „красивий ден”: „най-красиви мисли”, „красиви
чувства”, „песни красиви” преминават
във „възраства в красота”, „сияе цяла в
красота”, „всичко расте в красота”, „в
душите си красиви мисли да втъчем” и
достигат до категоричното заявяване
„живота е красив и изобилен”.
Темата „Нежност” носи деликатност и внимание: „целувки нежни”, „гали
с лъчи”, „милва ни тихия зефир”, „то я
милва отдалеч и целува я с лъчи”, „милувки нежни”, за да достигне до личното
преживяване „Слънцето милва моето
лице”.
Впечатляващо е представена темата „Изобилие”, която често се свързва с цветята. Предлага се разнообразие от „безспирно излива”, „обилно лей”,
„цветята леят аромат”, „цветята аромат сладостен пилеят”, „безспирно лей”
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(като усещане в сърцето), „лей се в душата еликсир”, „обливат изобилно”, за да се
утвърди „живота е красив и изобилен”.
Интересно е представена като
тема на преживяването „Любов”. От
„буди, вика с любов”, „мир, любов и светлина” през „от живот и любов”, „с вяра и
любов” и „братство и любов” се достига
до „любов и свобода”.
Темата „Светлина” също присъства като от „светлата радост”, „светъл
ден”, „жива светлина”, „светлина и веселие”, „светъл път”, „пътека светла” и
„светла мисъл” се достига до „светлина и
жива красота” и „светлина нежна любов”.
Темата „Сила” е развита в „сила и
радост”, „сила в душата” и „сила жива”.
Деликатно присъства темата
„Възторг” с „природата ликува”, „възторжено играем”, „ликува цялата Земя”.
За темата „Оптимизъм” вече споменахме при формирането на оптимистичните нагласи.
В текстовете намира място и темата, обединяваща няколко категории
„стабилност- активност- увереностнастроение- подкрепа”: „Бодро вдигаме
чела, смело тръгваме напред!”, „Крепко,
смело ти живей”, „Всички прегради преодоляваме, не се страхуваме от беди”,
„Бодра гимнастика, раз, два, три”, „В
дружен ход смело днес тръгни”.
Ако в 28-те упражнения темите
създават многопластовост на преживяването, то всеки от текстовете в
„Слънчеви лъчи” и в „Пентаграм” формират своята модулна ситуационна
концепция като цялостен фрагмент на
опита и очертават целоживотна перспектива. Продължителното слушане
на текста и асоциирането му с личното преживяване в момента на игра създават нагласи, които постепенно променят отношението към себе си, към
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другите, към света, променят мисленето и поведението.
Безспорно е, че в Паневритмията
Петър Дънов, Учителя, е успял да осигури онова взимодействие на външния
свят със слоевете на личността, така
че посредством темите на преживяване постоянно да се възпроизвеждат
нови смисли и подбуди при вътрешно
състояние на спокойствие, увереност,
сигурност, подкрепа, внимание, което да осигури мащаб и устойчивост на
психичното развитие. Богатството и
разнообразието на темите на преживяването позволяват разширяването на
обсега на човечността, подкрепено от
моделите на поведение в текстовете.
С Паневритмията деликатно се
работи за развиване на усета към красотата на движението и чувството
на ритъм, като „усещане – мислене –
действие – изразяване” се постига чрез
груповото игрово трениране на насочване на вниманието при изправянето
на тялото, обтягането на крайниците,
плавното нанасяне на всяко движение в
музиката и посредством постигането
на съответствие между движението и
съдържанието на текста се достига до
изразяване чрез движение. Това обяснява: актуализирането на самооценката
(балансиране на противоречието между желанието и възможностите на детето); успокояването на учениците и
подобряване на взаимоотношенията и
общуването в класа (потвърждават го
учителите); появата на потребност
за споделяне на преживявания през децата в групата; развитие на познавателните процеси с обогатяването на
усещанията, възприятията, представите, въображението и речта, подобряването на паметта и разширяването
на обема на вниманието; развиването
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на логическото мислене (доказано е, че
се развива при практикуване на точно
зададена хореография), защото развитието на интелекта върви след емоционално-действеното преживяване;
отключването на слуховия анализатор
(постепенно децата започват да чуват
звуците в природата); повишаването
на активността им и на уменията за
бърза мобилизация на ресурсите (децата, играещи Паневритмия, успешно
участват в спортни състезания, олимпиади по различни предмети, конкурси
по рисуване). Всичко това е възможно,
защото обучението по Паневритмия осигурява
радостна среда и позволява „да укрепнат силите на тялото, ума, сърцето и волята,
да се запази вътрешното равновесие и

хармония и да се развие любовта“.(1)
Ситуационната концепция за развитие обяснява защо в обучението по
Паневритмия интуитивно сме се стремили към дългосрочното обучение, към
търсенето на нови и нови провокации
за децата, различни места за танцуване, изненадващи подходи за трениране
на уменията им за справяне, което да
увеличи мотивацията им, и най-вече
сме се опитвали да осигуряваме богатство от преживявания.
Проследявайки развитието на децата, които са участвали в обучението по Паневритмия поне 3 – 4 години,
разбираме, че тя е формирала у тях целоживотна перспектива, защото днес
те са успешни млади хора.

Тогава на преден план излиза важният въпрос – нужно ли е обучението по Паневритмия да се свързва със
специалното практикуване на морал
и нравственост, религия и постановка
на мистерии (Валдорфската педагогика)
или с философските принципи Любов,
Мъдрост и Истина, като се работи с
подсъзнание, самосъзнание, съзнание
и свръхсъзнание (Слънчевата педагогика)? Отговорът се съдържа в мисълта
на Учителя: „Волята е външна проява на
душата, която има вътрешно отношение към Бога”.
При системна работа с волята
постепенно в процеса на овладяване

на движенията на тялото си на фона
на спокойна, приятна музика и на нежните отношения човек-природа в текстовете чрез реалното преживяване на
радост от движението детето по естествен начин може да потърси опора
в неизменните природни закони и да се
докосне до посланията и оптимистичните идеи в текста на Паневритмията. Така чрез езика на движенията през
емоциите от текста и музиката се
реализира единството между идея, музика, текст и движение. Петър Дънов,
Учителя, на практика доказва твърдението, че осъзнаването се постига посредством тялото. От друга страна
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съзнателното спазване на изискванията за изпълнение на Паневритмията,
живото общуване, възпитателният
ефект, ненатрапен в текста на песните, дават възможност на децата да
проявят рефлекторност (самоосъзнаване) и да осъзнаят тези много важни
човешки качества в хода на обучението. Забелязва се промяна в ценностните ориентации като сътрудничество,
справедливост, зачитане на личността, а те от своя страна създават необходимата атмосфера за изява на
морално поведение. Обучението по
Паневритмия е една прекрасна технология за себепознание и откриване на
собствената мотивация към постижения. (7) Затова основната цел на обучението по програмата „Здраве чрез
движение сред природата” е детето
да определи Паневритмията като
значимо преживяване и като му се
осигури свобода и достатъчно време,
то, детето, само да реши дали да се
довери на Паневритмията в задоволяването на потребностите си и в
разрешаването на проблемите си.
Днес, след сериозната научно-изследователска работа, можем да обосновем образователна концепция на
Учителя Петър Дънов за самостоятелно прилагане на Паневритмията,
провеждано от учители в масовото
училище като съвременна иновация.
От идеята за изпълнение на Паневритмия сутрин за активиране на тялото
преди учебните занятия достигнахме
до обучение с програмата „Здраве чрез
движение сред природата” като цялостна методология за по-интензивно, устойчиво, хармонично развитие
на децата и учениците и до цялостна
концепция за паралелно развитие на педагога, детето и семейството за под-
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крепа с цел постигане на доверие, уважение и общуване между тях. Така на
учебното заведение се осигури глътка
чист въздух във време на дълбока криза в образованието.

ДОБРОТО У ДНЕШНОТО
ДЕТЕ
Провокацията за тази тема бе
лекцията на Мартин Атанасов „Филмът „Матрицата” от гледна точка на
езотеричната наука”. Безспорно е, че с
развитието на информационните технологии се формира паралелна, виртуална реалност, която влияе на личния
ни живот. Променят се представите
ни, подтискат се възприятията ни,
моделира се самочувствието ни, ограничават се социалните ни умения. Успява ли детето да се съхрани при бързо
променящите се условия?
В книгата „Учителят за образованието“ от 1943 г. учителката П.
споделя резултатите, след като е
приложила Паневритмията в своята
педагогическа работа. „Учениците в
първоначалното училище се научиха да
изпълняват паневритмичните упражнения и постоянно искаха да ги играят.
Стана голяма промяна в характера им.
Станаха по-добри. Коренно се измениха.
Проявиха се много добри страни на характера им. По-рано се караха, обиждаха се, бяха нервни, сега всичко това изчезна. Промениха се обноските им в дома
и в училището“.(1) Подобни резултати
отчетоха и съвременните изследвания
на децата, играещи Паневритмия, но за
по-дълъг период на обучение.
Но когато говорим за днешното
дете, е нужно да отбележим, че то е
принудено да расте между четири стени с емоционално уморени, недостъпни
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за общуване и постоянно разсеяни от
технологиите родители. Телевизията
е „безплатната бавачка”. За съжаление технологиите изместиха игрите
навън и отдалечиха детето от природата. Вече рисковите фактори за
детското развитие са: намаляване на
положителните емоции и преживявания; обездвижването; нездравословно
хранене (доказано е, че активността в
центрове на възнаграждението в мозъка, както и в зоните, отговарящи за
контролирането на апетита, рязко се
увеличавала при показване на реклама
за бързо хранене); нарушаване на нормалния ритъм на живот (интернет
пристрастяването безвъзвратно унищожава зоните на мозъка, отговарящи за: емоциите, вземането на решения, концентрацията, познавателния
контрол, което учените формулират
с понятието „игрово разстройство”);
липса на умения за организиране на
времето и за управляване на желанията; недостатъчно развити социални
умения. Появиха се напълно нови понятия като:
„Синдром на екранното време” –
при децата, изложени на екранно въздействие, се наблюдава: атрофия на
сивото мозъчно вещество, нарушена
цялост на бялото мозъчно вещество,
намалена дебелина на мозъчната
кора, нарушени когнитивни способности, повлиява се и развитието на речта (18);
„Синдром на дефицит на внимание
и хиперактивност” – след като пре-
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карват часове във виртуалния свят,
за децата става все по-трудно да внимават в класната стая, защото техните мозъци привикват към интензитета на стимулацията на детските
филми и видеоигрите. Неспособността да преработват по-неинтензивна
информация (гласа на учителката и
нормална визуална стимулация) води
до сериозни затруднения в училище.
Често чуваме: „скучно ми е” и „дразниш
ме”, защото децата постепенно загубват уменията си да се наслаждават
на настоящето и да общуват помежду си. Този синдром заедно с аутизма и
други разстройства на нервната система се обясняват с нарушаването на
синхронното развитие между лявото
и дясното полукълбо, или едното полукълбо може да се сравни с процесор на
стар, бавен компютър, а другото полукълбо – с бърз процесор на последен
модел компютър. (19)
От друга страна неограничените възможности на компютърната
графика с лекота пресъздават оживяването и трансформациите на огромни роботи и чудовища. Магията и
владеенето на енергиите вече са основна линия във всяко детско филмче. Така например: децата от детския
„Аватар” владеят силите на четирите стихии, а героите от „Калинката
и котарака”, които в обикновения си
живот са нерешителни и срамежливи,
с обличането на магическите си костюми придобиват неограничени възможности.
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Внушаваната виртуална реалност е в противоречие със собствената реалност на детето и му създава
трудности при изказването, правилното писане, четенето, общуването
и изразяването на емоциите, вземането на решения, като всичко това влияе върху самочувствието и самооценката му.
„При възпитанието детето има
идея за добро и зло. Че трябва да прави
добро то знае. Достатъчно е да се направлява.” Учителя Доброто е продукт
на семейното възпитанието през първите три години. Формира се в семейството от нормите на поведение кое е
редно и кое е нередно и е свързано с отношението към другите. В детската
градина са нужни условия да се стимулира доброто.
Обучението по Паневритмия с
програмата „Здраве чрез движение сред
природата” практикува екологичното
съзнание, нравственото поведение и
осъзнаването. Осигурява се възможност за осъзнаване на това, което детето носи в себе си. То носи усещането,
без да го осъзнава. Педагозите в програмата стимулират осъзнаването.
Стиховете на песните в Паневритмията са за доброто и красотата. Децата
пеят и играят, а учителката им обяснява значението на думичките, което
спомага за осъзнаването на нравствените категории. За да изяви доброто
извън себе си, детето трябва да умее
да комуникира с околните. Нужна е среда, в която това действие да може да
се реализира и да бъде оценено от значимите други. Определяща е ролята на
възрастния (педагога), който трябва
да осигури подкрепа и да мотивира детето да бъде устойчиво в желанието
си да проявава доброто в себе си.
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преподавателят, като част от кръга
(партньор и приятел), има за задача да
създаде условия децата да преживеят
своите детски отношения в позитивна, емоционално заредена среда, в която всяко дете да може да се изяви. А от
друга страна в това взаимодействие
да се осигурява подкрепата на възрастен и възможност децата да почерпят
житейски опит. (20)
Ако трябва да обобщим резултатите от научните изследвания, свързани с
желанието и потребността на детето
да бъде добро, то обучението по Паневритмия осигурява на децата емоционална подкрепа и кураж да бъдат добри,
а те се чувстват добри, защото е налице
нравствена самоидентификация. Богатството на теми на преживяване в песните разширява обсега на човечността.
Затова Паневритмията ги стимулира
към ценности, които поддържат личностен смисъл, като се наблюдава формиране на нагласи, свързани с толерантност, съпричастност, сътрудничество,
справедливост, зачитане на личността
и алтруизъм, а те от своя страна създават необходимата атмосфера за изява
на морално поведение.
При изследване на динамиката на
емоционалното развитие използвахме
тематичната рисунка. Рисунката е
екран, върху който се проектират личностните характеристики на изследваните деца. По принцип тя е проекция
на индивидуалния опит на детето. Така
според идеята за проекцията рисунките
са резултат на сложен механизъм, отразяващ цялостната психична структура
на рисуващия. В рисунката, както и изобщо в човешкото поведение, „да знаеш”
и „да направиш” не се покриват. Детето
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рисува онова, което за него е важно да
изрази, а не това, което вижда или знае.
Детската рисунка е уникална, защото
осигурява достъп до подсъзнанието,
като идея тя се заражда в подсъзнанието. Детската рисунка дава достъп до
съкровени преживявания, за които човека не си дава сметка. (20)
При изследването, което проведохме с московския „Институт по психология и педагогика” през учебната
2012/2013 год., използвахме тематичната детска рисунка като огледало на
представите по две теми: „Нарисувай
своето семейство” и „Нарисувай природ-

на картина”. Темата „Нарисувай своето
семейство” показа интересни резултати. Ще ви представим малка част от
рисунките на второкласници от НУ
„Отец Паисй” гр. Плевен, което работи
успешно по образователната програма
„Стъпка по стъпка”. За да са съизмерими резултатите, ще сравним рисунките на експерименталната и контролната група само от това училище. Това са
част от рисунките на ученици във 2-ри
клас, които не участват в обучението
по Паневритмия, или от контролната
група. Те точно очертават значимите
неща за отделното дете.

Първата рисунка очертава виртуалната реалност, за която вече споменахме. Най-голяма част от рисунката
заема мекото, удобно кресло, нужно за

продължителното стоене пред плазмения телевизор. Отношенията в семейството са показани като участие
в престрелка, при която децата са въ-
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оръжени с пистолети, а родителите с
автомати. Като в самото семейство
няма битка.
Във втората рисунка семейството е около масата. Телевизорът е част
от значимите неща.
На третата рисунка вниманието
привлича големия автомобил, който се
управлява от майката. Значимо за детето е играта по мъжки с бащата.
При четвъртата рисунка фокусът
е върху голямата къща със сателитна
чиния и множество антени и кабели.
Следват част от рисунките на
деца, участвали 2 години в обучение-
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то по Паневритмия (или са изучавали само от 1 до 16 упр.). Поразително
е, че при всички семейството е сред
природата, като присъстват усмихнато Слънце и птици (те присъстват
в текстовете на първите 10 упр.). Опитът ни показа, че през пролетта с
излизането сред природата (в близкия
парк), където да се играе Паневритмията, у децата се провокира желанието
да пренасат тези емоции у дома, в семейството си. Родителите споделят,
че децата ги отвеждат на местата,
където са провеждани заниманията по
Паневритмия.

Паневритмията в светското образование
Ако съпоставим двете групи рисунки, виждаме, че при всички деца се
вижда добра за 2-ри клас рисувателна
техника, но изнесените преживявания
са различни. При ЕГ по различен начин
е формулирано семейно щастие. Рисувано е с емоция и настроение. Докато
при КГ семейството е част от ежедневието, от бита. При играещите Паневритмия виждаме щастливи деца, а при
децата от съседния клас – битови рисунки. Щастието на децата се вижда в
цветовете като акценти, в пълненето
на пространството с форми и в детайлите (при изобразяването на мама).
Двете класни са отлични педагози, но при неиграещите Паневритмия
липсват преживявания. Не може да се

д-р Антоанета Янкова

смята, че семействата на децата, играещи Паневритмия, са идеални. Но
безспорно е, че на Паневритмията и на
обогатяването на педагогическа работа с програмата „Здраве чрез движение
сред природата” се дължи формулирането на семейството като ценност,
а не като бит.
Преобладават рисунките, при които семейството е сред природата. Внушението на текста за хармонията в
природата децата проектират, свързват със своето семейство. А груповата работа подпомага формирането на
представата за семейството като цялост, като малка общност.
Другата тема в изследването бе
„Нарисувай природна картина”.
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За контролната група и при тази
тема природата е част от бита. На
прецизно изрисуваните небостъргачи
е изписано „Банка ООБеБе“; почивката
на море се свързва с природата; природа са дърветата край пътя при семейното пътуване по време на годишния
отпуск на родителите. Едно от децата детайлно е изрисувало планината
с горите, реките и снежните шапки по
върховете. Вероятно семейството му
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обича да летува на планина и впечатленията на детето са видимо трайни.
А майката на детето, нарисувало последната рисунка, е адвокат. Колата
до къщата е важна, защото с нея детето отива и се връща от училище, а природата се свързва с дървото до дома.
При второкласниците, играещи
Паневритмия, природата е представена в слънчеви рисунки с разнообразни
цветове, теми и форми.

Паневритмията в светското образование

д-р Антоанета Янкова

Интерес представлява последната рисунка на първокласник от училище с преобладаващо ромски деца.
Заниманията по Паневритмия са го
докоснали с грижата и подкрепата на
природата. Забелязва се как малкото
дръвче е защитено от по-голямото.
Пространството е изпълнено с интересна техника, а цветовете са греещи.
Слънцето присъства във всички
рисунки на децата, играещи Паневритмия.
Ето как децата в предучилищна
възраст рисуват Слънцето. Техните
учители споделят, че по време на заниманията по рисуване прави впечатление, че децата от групите по Паневритмия могат:

zz

Да създават по-сложна композиция, като разполагат изобразителните елементи в два плана –
Слънце, дъга, планина, цветя;
zz Да използват познатите основни
изразни средства за изразяване и
пресъздаване на лични наблюдения, впечатления, преживявания,
отношения, начин на мислене и въображение;
zz Да планират последователността на действията си и да изграждат цялостно творбата си.
Макар че се изучават само първите
десет упражнения, детските рисунки са
завършени. Изпълнени са с настроение.
Огледало са на ботати преживявания. И
са наситени с детайли.

Тази рисунка е повлияна от Паневритмия. Слънцето внимателно следи
как момиченцето играе упражненията

от Паневритмията, а небето е изпълнено с птици.
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Ето как изглеждат рисунките на
децата, които не са участвали в обучението по Паневритмия.

Много често децата рисуват
слънцето с очила и обясняват: „Има
очила,защото има слънце и ще му се
развалят очичките”(ето я нагласата,
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че слънцето е вредно), „Има очила, за да
вижда къде да топли”, „Мисля,че с очила
ще е по-хубаво”.

Паневритмията в светското образование

Диана Въткова, учител в ЦДГ №2
„Юнско въстание“ гр. Плевен, с десетгодишен опит в прилагането на Програмата „Зраве чрез движение сред природата“ в своята и други детски градини,
в края на четиригодишното обучение е
провокирала децата по две абстрактни за тази възраст теми.
„Макар че в предучилищна възраст
се изучават само първите 10 упражнения от Паневритмията, то текстовете на техните песнички са достатъчно силно средство за възпитателно
въздействие, защото са насочени към
основни, непреходни ценности и в тях
виждаме описание на Природата, Красотата, Любовта. Природата е одухотворена. Тя дава живот, пее, обича, лекува.
Тя е активна и действена. Благодатното Слънце обилно лее лъчи, нежно целува Земята, обкичва я с прелестни цветя.
Стимулирането на емоционалната отзивчивост у децата е важно
условие, за да се достигне до краен резултат – мотивирана нравствена постъпка. Емоционалната реакция на
малкия човек предхожда мисълта за
необходимост от съответно действие и поведение, откъдето произтича
ролята на положителните емоции, по-
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зитивната атмосфера при общуване с
децата, а Програмата и Паневритмията създават такива условия.
Децата използват игровата ситуация за активно взаимодействие с
околния свят и удовлетворяват своите познавателни и социални потребности, а в същото време преживяват
реални нравствени чувства (грижи се,
съчувства, радва се). Така усвоените
в играта и заниманията знания и умения за нравствено взаимодействие се
пренасят в реални взаимоотношения.
А играейки сред природата, децата
откриват неща, които вече знаят от
текстовете – преоткриват багри, звуци, аромати, цветове и форми, защото
са включени повече анализатори.
Подборът на средства, методи и
похвати за осъществяване на педагогическото взаимодействие с децата,
насочени към възпитание на добродетели, зависи от особеностите и възможностите на детската група и на
отделните деца, по преценка и предпочитание на преподавателя.
Към края на четвъртата година от обучението най-голямо впечатление прави как 7-годишните деца
разбират и тълкуват една много абстрактна за тази възраст категория –
„прошката“ – готовност да се извиниш,
да поискаш прошка и да простиш.
Децата осъзнават, че да им се
прости грешката, важно условие е да
изразят искрено, чистосърдечно и добронамерено съжаление за стореното,
с подходящ тон, поглед в очите и „вълшебна дума”.
Провокирах ги с рисуване на тема:
„КАК СИ ПРЕДСТАВЯТЕ ПРОШКАТА?”.
Резултатите бяха изумителни, а
тълкуването на рисунките – детската
мъдрост в действие.
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„Лампичката аветва и показва,
че сме осъзнали грешката.
Детелинката – щастлив
съм, че съм дал прошка на
приятелите си.“

„Като весело засмяно сърце, на
което му е станало мъчно, за
приятеля, поискал прошка.“

„Когато усетиш сърцето си, то
ти дава ръчички и те води по
доброто.“

„Когато поискаш прошка
сърцето ти се усмихва.“

„Човек е много силен с доброто
си сърце.“

„Като красиво сърце, защото
човек става добър и прощава.“

„Когато поискаш прошка
сърцето ти се усмихва.“

„С крила, защото можеш да
летиш надалече.“

„Красиво и добро е да се
прощава.“
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Отново провокирах децата на
тема „КАК СИ ПРЕДСТАВЯТЕ БЛАГОДАРНОСТТА?”.
Резултатите са следните:

„Като камък във формата
на сърце, защото камъните
винаги съществуват в
природата.“

„Да благодариш значи да си
огрян от слънцето и да сме
щастливи, дават се плодове
когато благодарим.“

„Като гора, която ни дава
свежест; дъга, която ни дава
усмивка и младост; елха,
защото благодарността
прилича на Коледа.“

„Като дъга, която ни прави
щастливи; слънце, което
ни топли; детелина, която
ни носи късмет, когато сме
благодарни.“

„Голяма красота, любов и
добрина.“

„Благодарността ни пази от
лошото. Тя е добро сърце!.“

„Благодарността прилиа на
слънчева, добра усмивка, тя е
златна.“

„Като доброта на сърцето; с
крила, защото може да отлети
до всякъде.“

„Добра, слънчева, дава ни
доброта, надежда, че ще се
сбъднат мечтите ни, когато
сме благодарни.“
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„Като всичко най-хубаво в живота! Похубаво от това няма!“

„Като голямо цвете пълно с красота, добрина и
топлина.“
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„Ръка, която дава
добрина; да има
винаги благодарност в
България; слънце, което
дава светлина и любов.“

„Благодаря на природата,
че ни е дарила с това
добро сърце, което може
да благодари красиво.“

„Като юбов, като падащи цветя от небето.“

Паневритмията в светското образование
Всички тези резултати красноречиво доказват какво е влиянието на Паневритмията и участието на децата в
програмата за възпитаване на добродетели.
Дългогодишният ми опит като
преподавател доказва, че Програмата
„Здраве чрез движение сред природата”
с изучаване на Паневритмия определено създава подходящи условия за възпитаване ценностната система у децата. Първите участници в програмата
вече са гимназисти и не пропускат да
споделят какво и колко много неща са
научили и да благодарят за тази възможност.
Ценностите са изводи, до които
се стига отчасти чрез наблюдаване на
другите още в детството, а след това
вече и чрез преценката кое трябва да
бъде копирано. Дете, което знае кое е
правилно и кое е погрешно, когато има
възможност и условия да упражнява положителни модели на поведение,
вече има шансове да се превърне в съзнателна, чувствителна и отзивчива
личност“.
Безспорно е, че експериментът
с прилагането на Паневритмията в
светското образование е успешен.
Обучението по програмата „Здраве чрез движение сред природата“ е
уникален български опит, модел на възпитание за стимулиране на доброто
като нравствена категория. Цялостно
е реализирана ценностната система,
защото чрез комплексно въздействие
се развиват ценности като природа,
приятелство, семейство.
Моделът, който създадохме с програмата „Здраве чрез движение сред
природата“, е уникален, защото успяхме в хармоничен, действен модел да
обхванем в триада детето, учителя,
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родителя, като доставихме на родителите и учителите автентично семейно образование и тренинги. Родителите бяха моривирани от учителите да
се включват. И нещата са се случвали
в процеса на работата, защото учителите станаха съмишленици и въведоха тази хуманистична технология за
развитие. Тя стана тяхно вътрешно
разбиране, след като виждаха ефекта
в ежедневната си работата с децата и
Паневритмията лично ги докосна. Програмата „Здраве чрез движение сред
природата“ помогна учителите да се
почувстват одухотворени, което им
позволи широко да разгърнат криле в
педагогическата си работа.
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