ПРОЕКТ: Конезнание и арт терапия с коне за деца

През последните години, у нас все по – голяма популярност набират конния спорт и туризъм. И затова, ако сте любител на дивата
природа, на конете и конния туризъм, то ние от WILD HORSE ще Ви помогнем да се докоснете до красотата на вековната Стара планина. Ще
Ви накараме да почувствате богатата душевност на българина, наследник на многовековната конна традиция на предците си.
Чрез ездата, не само ще имате вълнуващи преживявания, но и ще може да разпуснете и отдъхнете с невероятни разходки сред
красивата българска природа. Веднъж усетили удоволствието от конния спорт, Вие ще започнете да ходите на езда всеки път, когато имате
възможност. А при всяка следваща среща с коня, Вие ще се чувствате все по-уверени, по-здрави и по-щастливи.

Връзката на човека с коня, като партньорство и приятелство е известна от дълбоки времена. Движенията на коня винаги са
олицетворявали свободата. За славяните той бил символ на Слънцето, а за прабългарите бил тотем, от опашката му правели бойното знаме.
Конят бил смятан за посредник между горния и долния свят, с него славянският бог Световит проникнал в царството на мрака и победил
смъртта. В древността качвали ранените войници на гърба на коня, за да се възстановят по-бързо. Смятало се, че конете имат магическа
оздравителна сила. Хипократ препоръчвал ездата срещу безсъние, а през ХVI-XVII век някои автори изтъкват ползата от ездата за
физическото и психологическото здраве у хората. Доказан факт е, че конете са развили комуникативната си способност благодарание на
шестхилядната съвместна еволюция с хората. Проучванията показват, че много животни и не само коне, осигуряват на населението като цяло
терапевтични ползи. От средата на IXX век терапията с коне се превръща в изключително популярна алтернативна форма на здравна терапия.
А днес вече с помощта на различни сфери и специалисти връзката между човека и коня преминава отвъд границите утвърдената вече в цял
свят терапевтична езда или терапия с коне. Въпреки че има успешни терапевтични програми с помощта на делфини, слонове, котки и кучета,
конете си остават най-верните приятели на обществото, когаго става дума за доказани резултати. Това е така, защото конете единствени
наподобяват човешкото движение. Само от гърба на коня човешкото тяло отразява около 110 триизмерни трептения (нещо непостижимо, с
която и да е тренировъчна машина) и благотворната сила на температурата им, като положително биополе . За разлика от другите животни,
единствено конете имат способността да реагират незабавно и да дадат обратна информация за действията или поведението на хората. Те
отразяват емоциите на хората, които общуват с тях и се държат подобно на човешките същества в своето социално и отзивчиво поведение.
Приложението на конете в съвременния свят е дълга тема, в която конна база WILD HORSE избира да работи в направление с деца.

Дейностите разписани от специалистите на конна база WILD HORSE са: посещение на конни бази, общуване с професионални
инструктори, обучение в езда за начинаещи с инструктор, свободна езда за напреднали, участие в разнообразни уъркшопове и състезания
по темата, разглеждане на изложби, работа с различни видове изкуства - рисуване, музика, движения /танци, приказки и поезия. Проектът
се фокусира в създаването на учебни материали на теми комуникацията между кон и човек, лечебните свойства на ездата за деца със
специални потребности, здраве и благополучие.

МОДУЛ I:

Разгръщане на способностите на учениците и тяхната мотивацията за учене чрез дейности, развиващи знания, умения и
компетентности.
Основната цел на настоящия проект е създаване на условия за повишаване потенциала на подрастващите от 3 до 6 годишна възраст и
учениците от I до XII клас, разгръщане на възможностите им в основно и средно образование чрез допълване, развиване и надграждане на
техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на извънкласни дейности успоредно с подготовка в училище. Също да
обогати емоционалния свят на детето, занимавайки се със съзидателна дейност, то да развие умения за намиране на нестандартни решения.

Основната идея е изграждане на връзка и емоционален контакт с коня, чрез най-различни дейности – чистене на кончето,
хранене, разхождане, различни видове задачки, езда, но отново като процес на общуване.
Конете по природа са плячка и са стадни животни, т.е. те са много бдителни и чувствителни, което ги прави добри наблюдатели и
анализатори на заобикалящата ги среда. Поради това имат вродена склонност да отразяват и отговарят на мислите, чувствата, поведението и
езика на тялото на човекът, който стои срещу тях. Което пък помага на самото дете да разбере по-добре себе си. В комуникацията с кончето
децата много по-лесно и бързо изграждат връзка на доверие. Конете са интуитивни и социални животни, усещат настроенията. Това е
процес, в който децата изразяват себе си много спонтанно. Невербалната комуникация е ключов елемент. Така между детето и коня се
заражда магия, в която децата изразяват себе си с всичките проблеми и потенциал.

1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на децата/учениците в области свързани с
спортна и туристическа езда;
2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в
училище и повишаване на мотивацията им за учене чрез активности на открито, чрез комуникация с коне (грижи)
4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни
изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на
образователната система, и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална,
професионална и личностна реализация;
6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще
се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности;
7. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите
на учениците и мотивираща, позитивна среда.
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
• Целевата група по проекта са деца от частни и държавни детски градини, както и ученици в държавни и частни училища.

МОДУЛ II: ЧАС по „Конезнание“, „ Арт терапия с коне“ и „С кон по пътеките на времето“
1.

Деликатен, ненатрапчив и близък до природата механизъм за идентифициране на индивидуалните интереси на подрастващите;
дейности по интереси за развитие на творческите способности у децата/учениците; участие в подготовката и грижата по конете в
конюшня и манеж; работа с родители и настойници, организиране и провеждане на публични изяви - конкурси, демонстрации;

2.

Визуализиране на методологията и постигне на социална промяна в разбирането на обществото, институциите и професионалистите по
отношение необходимостта от въвеждането на такива съвременни методи за работа с децата. Терапията с коне не е терапия само за
деца със сериозни увреждания и диагнози, приложима е към широк спектър от нарушения, дефицити и проблеми както при деца, така и
при възрастни. Като се започне от тежки форми на разстройства в развитието и се мине през депресии, тревожности и се стигне до
заявки от рода на проблеми с гаджето, майка ми и т.н. Терапията в близост, от земя или от гърба на коня е типична сесия за
благотоворното влиание на „конските сили“. Деца и възрастни взаимодействат с конете социално. При терапията с коне този модел се
използва за трансформиране на негативни мисловни модели в позитивни.

3.

Предимствата и резултати от часовете по „Конезнание“ и „Арт терапия с коне:

•
•
•

Нещата се случват по естествен път – децата нямат усещането, че са на обучение или на терапия;
Децата изгражда чувство за самооценка, изграждат доверие, подобряват комуникацията;
Децата развиват умения за социализация и се научават да управляват емициите си.

Творчеството като процес на самопознание, като огледало на същността.
Творчеството и връзката с коня лежат на една и съща основа - движението към баланс, хармония с потока на живота, щедрост, прозрачност, свързаност, смисъл и
цялостност. Това движение се случва както вътре в детето, така и във връзката му с другите, а също в контакта със заобикалящата го среда.
Транформацията е присъща както при работа с коня, така и на творческия процес. И в двете се изисква доверие, поемане на рискове, смелост, любов,
надежда, вяра, сетивно и емоционално изразяване. Изкуствата предлагат незаменимо пространство на свобода, удоволствие, безопасност, релаксация и искреност, в
което детето да оформи и изследва своите теми и проблеми, познатото и непознатото, да развие съзнанието си.
При децата тази промяна, това движение става естествено, в играта “наужким”, с вродената им способност да се адаптират и да откликват, да изразяват и освобождават.
Включвайки цялото тяло, всички сетива и творчески източници, арттерапията придава на процеса на себеизследване автентичност, пълнота, конкретност, вещественост,
красота, смисъл и игривост.
Часовете са подходящи и за деца, които изпитват затруднения в комуникацията, тревожни, нервни, раздразнителни. За деца, които биха имали полза от
игрови и творчески методи, за да развият своята емоционална стабилност и положителен Аз-образ. Акцентът е децата да се насърчават, като се забавляват. Програмата
"Арт терапия и конете " на конна база WildHorse предлага на детето да обърне внимание на коня. Конят се използва като средство за подпомагане на този процес на
изразяване, контрол и прием. С изградените взаимоотношения децата се научават на доверието, независимост и инициатива.
При разработването на този проект поставихме следните задачи: да насърчаваме възстановяването на моторните функции и загубени умения чрез
провеждане на редовни проучвания на терапевтично езда. Насърчаване на мотивацията на активния начин на живот на децата с увреждания. Да осигурят образователно
въздействие върху децата, да ги приложат към дивата природа с коне. Обучение по света, разширяване на знанията за естеството на неговия регион, овладяване на
екологични изследвания методи. Да стимулираме мислене „извън формата“, развитие на въображението и креативността.
Накратко настоящият проект е търсена връзка между арт терапията, конете и и социалната дейност, насочена към подрастващи. Арт терапията с коне е
разписана в три направления в настоящия проект, частично свързани с тези на социалната работа, чиято основна цел е подпомагането на пълноценното функциониране на
дедето, като личност в обществото. Трите направелния са превантивно, корекционно и развиващо. Превантивното направление включва работа по развиване и
реализация на творческия потенциал и комуникативни умения:
♦ умения за самостоятелна работа;
♦ умения за работа в група;
♦ изграждане на естетически-социално приемлив поглед към заобикалящата ни среда;
♦ усвояване на механизми за положителни емоционални нагласи чрез творчество.

В разработената програма на WildHorse е залегнала и идеята за представяне на познатите часове по история, изкуства, дори по
български и литература чрез коне. Какъв по успешен начин да се представят темите: „Прабългари и славяни през епохата на „Великото
преселение на народите" (IV–VII в.). Основаване и начално развитие на българската държава при хан Аспарух и хан Тервел.“ – тук по
увлекателен и интересен начин се представят уроците, като на място в конната база се показват какво е стреме, седло, конна амуниция,
които са били нужни на прабългари и славяни.
Къде, ако не на конна база, българските деца могат да разберат по най-добрия начин за пукването на първата пушка и
написванетo на кървавото писмо в Копривщица ? Априлското въстание и Хвърковатата чета на Бенконски, коята наброявала 130 конници.
В часа по изкуство децата/учениците се запознават с ваятелите на склуптори и рисунки на коне от българската и световна история. С
показването само на една картина на Джордж Стъбс например за минути подрастващите могат да научат за митологията и историята, за
вдъхновението. Или пък за всички български произведения от изучаваните автори в училище, които са писали на тема коне или в сюжетите
им има коне? Или пък забавна викторина на тема правопис, как се пишат думи като: кочияш, фъшкия, ат, кушия, хиподрум, запрежчик и т.н.
Триадата ЧОВЕК – КОН – ПРИРОДА

За реализиране на проектната идея вече е създадена партньорска среда между
конна база WildHorse, Българска Асоциация за конен туризъм (БАКТ), предаването
„Конете на България“ по Агро ТВ и специализирания информационен сайт
EzdaPress. Целта на партньорството е съвместно изпълнение на дейности и
реализация на ноу-хау в областта на терапия с коне, в подкрепа на възпитанието
на българските деца.

