ПРИКАЗНА КУТИЯ – ръководство за дейци

1
Издадено от Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“,
с финансовата подкрепа на Национален фонд култура по програма Социално ангажирани
изкуства, модул „Работа с общности и групи в неравностойно положение“.

upsda.bg@gmail.com

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЗА ПРОЕКТА И РЪКОВОДСТВОТО .................................................................................... 3
ЗА МЕТОДОЛОГИЯТА ........................................................................................................... 5
ЗАЩО ТЕАТЪР? ................................................................................................................... 6
ЗАЩО РАЗКАЗВАНЕ НА ИСТОРИИ (storytelling)........................................................ 10

ОЩЕ ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ: ......................................................................... 12
Дефиниране на учене чрез преживяване .............................................................................. 14
Групова Динамика .................................................................................................................. 15
Структура на всяко занимание .............................................................................................. 17
Примерна работна програма ...................................................................................................... 22
СЕСИЯ I Въвеждаща .............................................................................................................. 22
СЕСИЯ II.................................................................................................................................. 24
СЕСИЯ III ................................................................................................................................ 26
СЕСИЯ IV, V, VI ..................................................................................................................... 27
СЕСИЯ VII ............................................................................................................................... 30
СЕСИЯ VIII и IХ ..................................................................................................................... 31
СЕСИЯ Х ................................................................................................................................. 34
СЕСИЯ ХI ............................................................................................................................... 35
Сесия ХII, ХIII, ХIV и ХV ...................................................................................................... 37
СЕСИЯ ХVI Спортен празник .............................................................................................. 38
Сесия XVII и ХVIII Разказване на истории .......................................................................... 39
Сесия ХIХ - изработване на маски и костюми за карнавала .............................................. 42
Сесии на открито ХХ +........................................................................................................... 42
ФИНАЛНО ЗАНИМАНИЕ .................................................................................................... 43
Източници:............................................................................................................................... 44

2
Издадено от Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“,
с финансовата подкрепа на Национален фонд култура по програма Социално ангажирани
изкуства, модул „Работа с общности и групи в неравностойно положение“.

upsda.bg@gmail.com

ЗА ПРОЕКТА И РЪКОВОДСТВОТО
Ръководството, което имате пред себе си, е част от проекта "Приказна кутия",
които се изпълнява от Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“, с
финансовата подкрепа на Национален фонд култура по програма Социално ангажирани
изкуства, модул „Работа с общности и групи в неравностойно положение“.
Творческата концепция на проекта се роди по повод пандемичната ковид-ситуация
и е вдъхновена от великия Джовани Бокачо, който в творбата си „Декамерон“ събира
десетина младежи от Флоренция в извънградско имение, за да се спасят от чумата. Вместо
да се отдадат на своеволия и пороци, младежите си разказват истории, чрез които авторът
засяга важни общочовешки теми и предава своите послания. Едно от тях е припомнянето
на героинята Филомена, че „на Земята има много поучителни дела, каквото е
спасяването по време на голяма опасност“, което ни въодушеви за създаването на тези
дейности с децата, защото „в една епоха на смърт, единственото спасение е
…въображението..“.
В един от предходните ни проекти – „Извънредно огледало“ (ко-финансиран от
НФК), забелязахме, че децата и младежите от квартал „Столипиново“ имат нужда да
общуват ефективно с повече хора извън тяхното обичайно обкръжение. Отчетохме някои
тревожни психо-емоционални сигнали на пост-ковид реалността – много тревожност и
напрежение, както и влошената социална изолация, причинена от извънредната ситуация
и създадохме настоящата дейност.
Насочихме се към подрастващи деца (10-11 – годишна възраст) от квартала и се
опитахме да съчетаем в едно артистичното с терапевтичното, поради което екипът ни беше
съставен от актьори, психолог и други специалисти в областта на образованието,
изкуството и социалните дейности.
Идеята е чрез разказване на истории (story telling) и разиграването им театрално,
с помощ от екипа, да бъдат стимулирани разнообразни творчески дейности и похвати за
себеизразяване при децата.
Чрез нашите занимания предоставихме едно безопасно пространство за
споделяне и изразяване на негативни болезнени емоции по ефективен начин. Точно
затова го нарекохме „Приказна кутия“:
Кутия, защото по време на пандемията, всички бяхме затворени „като в кутия“. В
същото време, приказките дават възможност на кутията да се превърне в едно убежище,
една капсула за съхранение в света на въображението, доминирана от силата на
мъдростта, толерантността, вярата и търпимостта. Кутията също е препратка към
театралната сцена и други изразни средства и визуални изкуства, излизащи от „кутия“,
които представихме на децата. Подобно на черната кутия на самолета, нашата лична
„кутия“ съхранява цялата информация, която сме добили през живота си – системата ни от
убеждения, вярвания, истории/преживявания и т.н., а черната кутия на театъра ги
драматизира и представя пред публика.
Както Бокачовият Декамерон поставя в центъра си човека и неговото пълноценно
земно битие, и ние използвахме приказките и театралната игра като средство за
стимулиране на дискусии и полемика по актуални за децата теми от техния живот. Чрез
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историите от приказките изследвахме себе си и другите през фундаментални етически
категории като добро - зло, чест, достойнство, доблест, доверие и мн. други.
Историите, подбрани от известни класически български, световни приказки
(фолклор и литература) и притчи, третират вечните теми за любовта, доброто,
семейството, справедливостта, саможертвата и др. Част от разказите бяха събрани от
родители, роднини или други приятелски лица от махалата.
Занятията се провеждаха присъствено, с подкрепата на педагозите, отговорни за
децата и учебната дейност извънкласно, непосредствено след приключване на учебната
програма. Гостуваха ни различни професионалисти и доброволци от партньорски
организации. Бяха предвидени и беседи с обществените възпитатели от МКБППНМП на
район „Източен“, особено с приказки, засягащи насилието, дискриминацията,
толерантността и неравностойното положение в обществото.
И така, в продължение на шест месеца екипът ни вади от „кутията“ разкази, които
подбуждаха мисълта към други такива, извеждаха се различни поуки, нравствени и
морални дилеми, които обсъждахме с децата. Част от тях биха могли да им помогнат да
взимат самостоятелни решения за справяне в различни ситуации. Друга част, ще оставят
приятни спомени за взаимодействието с дружелюбно настроени хора.
Какво да очаквате в следващите няколко страници?
Настоящото ръководство има за цел да предостави на заинтересованите лица
теоретична информация, практически умения и конкретни стратегии за прилагане на
разказването на истории в работата с деца и млади хора. В нашия случай обсъждането на
приказки е използвано като инструмент за свързване и разбиране в променящите се
времена.
Ръководството ни описва подробно идеите на
екипа за това как разказването на истории и
театъра може да се използват в работата с деца и
младежи. То включва примери за дейности и
стъпки в процеса на изграждане и развитие на
план за използването им в младежката работа.
В него ще се запознаете с концепцията за
разказване на истории като средство за обучение,
свойствата и елементите на добрия разказ, както
и значението му в контекста на работата с
ученици.
Заедно с това, предоставяме примерен
шаблон за работа „сесия-по-сесия“ и списък на
ролеви игри, истории и упражнения на различни
теми с подробни обяснения, които могат да се
използват в различни младежки дейности.
Оставаме на разположение за вашите идеи, въпроси и коментари.
Свържете се с нас при нужда на upsda.bg@gmail.com
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ЗА МЕТОДОЛОГИЯТА
В първите два месеца на проекта, водещите актьор и психолог - съставили това
ръководство, посветиха времето си да очертаят план за предстоящите работни сесии,
който, от своя страна, определи процеса, избора на упражнения и графика за следващите
няколко месеца.
Заложената методология на заниманията включва използването на две бази:
 Театър
 Разказване на истории (storytelling)
По-долу ще обосновем защо и как. Тези две бази послужиха за създаването на
упражнения и дейности, които бяха адаптирани спрямо целевата група, условията на
образователната институция и желаните резултати.
Избраните похвати са еклектични: артистично-терапевтични, социални и
образователни: стимулиране на творчески дейности за себеизразяване, създаване и
разглеждане на дискусии, упражнения за внимание и осъзнатост на действията,
разпознаване/управление на емоциите, упражнения за развитие на емпатийност и други,
които са осъществени посредством разказване на истории, актьорски игри, етюди,
запознаване с литературни произведения и източници - народни и чуждестранни приказки,
боравене с материали, изработване на творчески продукти, контролирана двигателна
активност и пространствено ориентиране, както и други способи на пластиката и словото.
Част от тях са изведени от опита ни в предходни проекти и добрите практики на колеги от
Германия, Италия и Сърбия, вплетени в доказано ефективна програма: „Артистични
техники за работа с маргинализирани групи“. Екипът ни обучава специалисти за нейното
приложение от 2014 година.
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ЗАЩО ТЕАТЪР?
Театърът е космополитен, защото докосва човешкото съзнание, независимо от пол,
националност, религия и политически възгледи. Той не познава различия, а обединява
несъвместимостите, предоставя несходни аспекти на гледни точки, отделни епохи и
сюрреалистични истории. В проекта „Приказна кутия“ се осланяме на него най-вече заради
метаморфозите, които предизвиква на съзнателно и подсъзнателно ниво, заложени още
от Аристотел.
В своето „Похвално слово за театъра“ великият български режисьор Леон Даниел
казва: „Не мога да си представя цивилизация без търговска улица. А може би по-точно
– без пазар. И накрая на пазара – непременно театър. Не търсете в театъра нищо
необичайно – той просто принадлежи на търговската улица. В него се продават
зрелища. Именно примитивността на театралната игра я прави най-първичното и
затова най-достъпното човешко упражнение по Фантазия. И сигурно пак затова тя е
ембрионът на всяка цивилизация. Театърът никога няма да престане да бъде вечно
обновяващо се първоначално училище за културата на всеки народ.“
И макар театърът винаги да принадлежи на улицата, в съвременната култура той израства
отвъд първоначалния си потенциал и се видоизменя в средство на социалната
ангажираност, в инструмент на образованието и в огледало на политическия и обществен
живот. В перо, напомнящо за миналото, докато изгражда едно неочаквано бъдеще.
Всички изкуства допринасят за развитието на интелекта, душевността и характера
чрез своите изразни средства. За разлика от другите изкуства обаче, театърът не си борави
с инструменти. Инструментите на актьора са неговото собствено тяло, ум, въображение и
светоусещане. Всичко останало – декори, костюми, грим, светлина и сенки са спомагателни
за изграждане на още по-съвършен образ.
Театърът съчетава в себе си елементи от всички останали изкуства, сред които
музика, танц, акробатика, цирк, пантомима, литература, мултимедия, дизайн,
изобразително изкуство, клоунада и други. Основно правило при изработката на пиеси е
да се осланя върху исторически, географски, научни и геополитически факти, от което се
засилва общата култура както на практикуващия го, така и на публиката.
Руската, западноевропейската, японската, китайската, индийската, древногръцката,
българската и американската школа, с техните специфични жанрове, силно допринасят за
усъвършенстването на способностите у подрастващите и оформянето им като личности.
Веднъж овладял съзнанието и тялото си, можеш да овладееш заобикалящата те среда, да
бъдеш гъвкав и напасващ се или да я промениш, спрямо собствените си вярвания.
В работата ни по проекта „Приказна кутия“ наблягаме на образователната страна на
театъра, която спомага в няколко направления:





Обогатяване на физическата и езикова култура на децата;
Развитие на въображението;
Трениране на паметта;
Поставяне в разнообразни ситуации, пораждащи умението за взимане на
самостоятелно или колективно решение;
 Изграждане на екипна работа и доверие;
 Много други
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“Театърът е форма на знанието: той трябва и може да бъде средство за
промяна на обществото. Театърът може да ни помогне да изградим бъдещето
си, вместо просто да го чакаме.”
– Аугусто Боал, „Игри за актьори и неактьори“
ИНТЕРАКТИВЕН ТЕАТЪР
Интерактивният театър е гъвкав набор от игри, упражнения и техники, използвани
за създаване на диалог по въпроси, които вълнуват обществото. Понякога бива наричан
„театър на участието“ или „театър на общността“, а когато се прилага за работа с
конфликтни въпроси – „драма за трансформация на конфликти“.
Интерактивният театър се прилага в над 70 страни в Северна, Централна и Южна
Америка, Азия, Европа, Африка и Австралия. Използва се в градски и селски райони, както
и в различни среди, като училища и университети, рехабилитационни центрове, домове за
сираци, затвори и програми за общностно развитие.
Интерактивните театрални техники произлизат от широк спектър източници,
включително театрални игри, театър за развитие и приложен театър. Общото между всички
е употребата им като методи за участие и идентифициране на нуждите на общността и
общата работа към промяна.
В нашата методология използваме някои от тези техники, включително:
А) Имидж Театър: разработен от бразилския режисьор Аугусто Боал в отговор на
държавната цензура. Тази техника позволява на хората да използват изображения
(замразени картини или „статуи“), за да изследват реални и идеални ситуации в своя живот
и общност. Боал описва процеса по следния начин:

Когато се получи дадено изображение, приемливо за всички като отразяващо ситуацията,
зрителят-скулптор е поканен да покаже начина, по който би желал да се трансформира
зададената тема; тоест в първото групиране се показва действителното изображение, а
във второто – идеалното изображение.
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С други думи – как да осъществим промяната, трансформацията, революцията или
какъвто и друг термин човек да използва. По този начин, започвайки от групирането на
„статуи“, приети от всички като представителни за реална ситуация, от всеки участник се
очаква да предложи начини за промяната му. Както Боал казва, участниците могат да
допринасят активно за извайването на процеса от „действителното изображение“ към
„идеалното изображение“, въз основа на избрана тема.
Б) Форум Театър: Боал създава Форум Театър в опит да разруши “невидимата стена”
между актьорите и публиката в театъра. Целта е членовете на публиката да разработят
план за действие за разрешаване на действителни лични конфликти чрез драматична
намеса. Зрителят на драмата не само гледа изпълнението, но и действа, превръщайки се
в това, което Боал нарича "зрител-актьор".

В) Плейбек Театър, включващ различни техники, разработени от Джонатан Фокс: възниква
през 70-те години на миналия век, обединявайки елементи на разказване на истории,
ритуал и психодрама във формата на участие в театър. Тази форма се основава на
споделяне на лични истории и „възпроизвеждането“ им от група обучени изпълнители на
Плейбек постановки. Съоснователят Джо Салас акцентира върху важността от
споделянето на истории:
„Животът, докато ни се случва, може да изглежда случаен и безцелен. Често само
когато разказваме историята на нещо, което ни се е случилото, можем да достигнем до
някакъв ред в изобилието от детайли и впечатления. Когато преплетем преживяванията
си в истории, ние намираме смисъл в това, което сме претърпели. Разказването на
нашите истории на другите ни помага да открием смисъла на историята за нас самите.
Това също е начин да допринесем за универсалния стремеж към смисъл. Същественият
елемент в историята може да преобърне хаоса и да възстанови усещането за
принадлежност към свят, който в крайна сметка е целенасочен.”3
3

Джо Салас, Improvising Real Life: Personal Story in Playback Theatre. (New York: Tusitala, 1996).
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По време на Плейбек работилница или постановка акцентът се основава на
откриването на „същността“ на историята; хвърляне на светлина върху смисъла,
стоящ в основата ѝ, която иначе може да е изречена или премълчана от разказвача.
Плейбек театърът развива умения за активно слушане. Упражнения като "Флуидна
скулптура" (виж по-долу) и "История в три части" са възможности за обучителите да
изградят умения у участниците за откриване на същността на една история и
„възпроизвеждането“ ѝ чрез разнообразни техники.
Активното слушане трябва да бъде странично тренирано през целия процес на
обучение (част от ролята на психолога).
Изграждането на образи дава възможност за проекцията на една различна перспектива.
Да се поставим на мястото на друг човек носи много ползи: да видиш и осъзнаеш една
различна гледна точка, да вникнеш в мотивите му – без да осъждаш, а просто да
наблюдаваш, приемаш и разбираш, че хората сме различни. Да влезеш в „роля“ и да
пробваш нещо нетипично за теб, но без притеснения, че ще загубиш себе си.

Изграждането на образ в Европа се случва по два модела: системата на Константин
Станиславски и системата на Бертолт Брехт.
Станиславски ни предизвиква да влезем в „магическо ако“, което ни поставя в
конкретна ситуация, със своите условия за време, пространство и проблематика на
персонажа. При тази система актьорът, или играещото си дете, търси вътре в себе си
характеристики на героя, които изкарва отвътре-навън чрез наивност и вяра. Това
изгражда у него умение за създаване на истории, емоционална памет, концентрация,
отношение към партньорите на сцената или в живота, внимание към детайла и езика на
тялото. Неговият метод се базира на реализма и правдоподобността.
Като контрапункт стои методът на авангардния Бертолт Брехт, който приема
театъра не като огледало на реалността, а като разказ. Той е основател на епическия
театър и измисля ефекта на отчуждението – два похвата, които не позволят на публиката
да се идентифицира емоционално с персонажите, нито с историята. Според него същото е
важно и за актьора – той не бива да потъва напълно в образа, а да запазва дистанция и
самокритичност, като така го превръща не само в основен герой, но и в разказвач на
действието. Именно той счупва четвъртата стена като кара артистите често да се обръщат
директно към зрителите.
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ЗАЩО РАЗКАЗВАНЕ НА ИСТОРИИ (storytelling)
Разказването на истории може да се използва за привличане, ангажиране,
информиране, подкрепа, вдъхновяване, свързване с младите хора, с които работим, и
овластяването им. Разказването на истории е древна и мощна форма на човешко
изразяване, което датира от самото начало на човешкото съществуване. Историите винаги
са били разказвани, за да доставят удоволствие, да поучават и да водят.
Тъй като разказът е от съществено значение за много форми на изкуството,
терминът "разказване на истории" се използва по различни начини, често за означаване на
различни неща. В контекста на настоящото ръководство ще наричаме "разказване на
истории" използването на истории с цел, надхвърляща забавлението.
Хората разказват истории, за да насърчават връзката и разбирането, да предават
знания между поколенията, да споделят идеи, да поддържат културното наследство или
да предупреждават другите за опасности. Ние сме възпитани с приказки от момента на
раждането си и сме потопени в тях през целия си живот. Разказването на истории се случва
в много ситуации – от ежедневния разговор до религиозния ритуал, от бизнеса и
подаването на заявления до артистичните изпълнения и дори политиката. Някои контексти
изискват неформалност, докато други са силно формални. В днешно време, с появата на
цифровизацията, се развиха много възможности за разказване на истории, заедно с новите
медии, които подпомагат този обмен. Всички контексти са ценни и всички ние сме равни в
разнообразния свят на разказването на истории.

Чрез разказването
на
истории
споделяме
преживяванията на другите
и реагираме така, сякаш
историята, която ни се
разказва, действително се
случва с нас.
От
пасивни
слушатели се превръщаме
в активни участници – и
именно
това
прави
историите
толкова
неустоими.

Връзката с другите е една от най-висшите форми на социално съществуване за
хората, а разказването на истории е в основата на непосредствената и автентична връзка.
Когато общуването работи, ние буквално сме съгласувани един с друг, чак до мозъчните
ни модели.
Когато общуваме успешно, ние всъщност сме синхронизирани, преживяваме едно и
също нещо. Този синхрон, известен като невронно свързване, предполага, че когато ви
разказвам история и вие сте въвлечени в нея, мозъчните ви вълни съвпадат с моите. Това
се случва, защото "огледалните неврони" създават съгласуваност между мозъка на
оратора и мозъка на аудиторията. Това съвпадение, подкрепено от съвременните
изследвания в областта на невронауките, е в основата на задълбочената комуникация.
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Основни характеристики на метода са: интеракция (между разказвач/и и
слушател/и), наратив (нарация, повествование, текст, за който е характерно обективно
описание на поредица от хронологични и причинно-следствено свързани събития), думи и
действия (вербални и невербални) и активно въображение на слушателя.
Важни негови елементи са: автентичност, създаване на емоционална връзка,
запомняемост (не всяка история ни впечатлява така, че да я запомним, т.е. важни са
посланията, подкрепени с емоционална ангажираност) и покана за действие. Най-добрите
истории вдъхновяват слушателите да направят нещо. Може да поканим хората да действат
само, когато историята ги е завладяла емоционално. За сметка на това, първо трябва да
се уверим, че нашият призив за действие е ясен и лесно приложим.
Фактите от приказките, без значение колко са поучителни и важни, сами по
себе си не могат да вдъхновят. Децата искат да почувстват нещо и то трябва да е сега,
да е автентично, спонтанно изразено, за да може да изведе основните поуки от историята
или да ги вдъхнови за действие. За да предадем основните послания и емоция, за да
въздействаме на децата, на помощ ни идват театърът и срещата с реални хора
(гости на проекта). По това се различава значително от четенето на приказки. Там липсва
взаимодействието и обратната връзка с другите – техните реакции, коментари, въпроси и
т.н.
Практическо приложение и още ползи
Историите ни помагат да намерим мястото си в обществото, да разширим
идеите си за света. Могат да насърчат общуването и разбирането между хората. Често
предразсъдъците и нетолерантността преобладават в дадена група, което прави
разбирателството и хармонията невъзможни. Изслушването на историите на другите и
споделянето на собствените помагат на децата да се грижат повече един за друг и да ценят
благополучието си.
Даване на глас: Разказването на истории може да се използва за изразяване на себе си и
изразяване на вътрешния свят, проявите на емоционален и мисловен процес. То дава на
младежите пространство за формиране на мнения и канал за тяхното изразяване.
Подпомага преодоляване на страха и ограниченията: Когато сме застрашени от промяна,
историята на надеждата може да ни накара да преодолеем страха и да предприемем
целенасочени действия напред. Не можем да премахнем страха, да премахнем
несигурността или да избегнем перспективата за промяна, но като разказваме
целенасочена история, можем да използваме тези емоции в наша полза.
Образование: Разказването на приказки се използва за обучение в нетипична среда,
предоставяне на ценен принос в нетрадиционна среда или по нетрадиционен начин.
Преодоляване на пропуските: Историите са важни за заздравяването на болезнени
пропуски. Излагането на хора, чиито произход, опит и култура са различни от нашите
собствени, е изключително важно. Не можем да научим нещо, ако нямаме опит с него.
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ОЩЕ ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ:
В течение на заниманията бяха приложени още редица педагогически,
артистични и психологически методи. Някои от тях са:
Двигателна активност: Преди основните занимания правим физическа загрявка с
децата, за да предотвратим разтягания и нежелани натоварвания върху мускулатурата и
ставите им по време на следващите физически задачи от актьорските игри и етюдите.
Спортът спомага за развиване на физическата култура, за пластичност, за по-добро
кръвообращение, което, на свой ред, пренася полезни вещества през кръвоносните съдове
из цялото тяло. Не на последно място, ги учи на дисциплина и изпълнителност.
Правоговор: Правоговорът е инструмент на логопедията, с който се правят вокални
упражнения за правилно изговаряне на отделни звуци в българската реч. Използва се както
при деца със сериозни вокални проблеми, така и за усъвършенстване на говора при
ораторски речи, сценични изкуства и медийни изяви. Приложените упражнения варират от
такива с единични звуци и букви, през отделни думи, до скороговорки, които тренират
челюстната мускулатура по бърз и интензивен начин.
Литература и Сценична реч: Изучаването на литературни произведения, съобразени с
възрастта и нивото на децата, засилва общите им познания и обич към родната и
чуждестранна писмена култура. Запознава ги с различни автори, стилове на писане и
жанрове, като проза, лирика и епос. Четенето им на глас, а после и артистичното им
произнасяне, се нарича Сценична реч, която задълбочава таланта и въображението.
Прилага наученото от Правоговора на практика, а повторенията на текстове тренират
паметта.
Актьорски игри: Актьорските игри са артистичен вариант, лежащ на основата на добре
познатите ни игри, които съчетават в себе си фантазията и физиката. Те могат да са
единични, в малък екип или в голям колектив. Към тях могат да се прибавят и други
елементи, като музика, клоунада, пантомима. Освен за забавление служат и за изграждане
на взаимоотношения със заобикалящия свят.
Етюди: Етюдът е сценичен откъс, роден от въображението, с начало, кулминация и край.
Необходимо е в него да има поставените обстоятелства за време, пространство и проблем,
който да бъде разрешен по един или друг начин. Етюдите могат да бъдат два вида – с
въображаеми предмети, където детето демонстрира случващото се около него единствено
чрез физическите си, емоционални и лицеви действия; върху литературно произведение,
където то влиза в обувките на конкретен персонаж и изиграва ситуацията спрямо неговите
характеристики.
Интерактивни методи за обучение:
В методологията ни беше заложено на интерактивните методи като найефективно средство за учене чрез преживяване. За интерактивни методи е писано много и
Сдружението разполага с отделен наръчник с тяхното описание, който може да бъде
предоставен на желаещите след запитване на upsda.bg@gmail.com
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В настоящото ръководство бихме искали да обосновем тяхното използване в
съчетание с театралните похвати, споменати по-горе, и да обясним процеса на действие.
Има пет основни етапа при цикличното учене чрез преживяване:
• Опит • Обявяване • Преработване • Обобщаване • Приложение
ASTD дава дефиниция на петте етапа, разработени от Пфайфър и Джоунс (1985):
Опит – активната фаза на ученето чрез преживяване. При нея учащите се включват в обща
обучителна дейност, която поставя основите за екстраполация на „реалния свят“.
Например всичко, което предхожда провеждането на разбор при упражненията в този
проект, може да се смята за преживяно.
Обявяване – при Обявяването учащите споделят това, което са преживели и
наблюдавали по време на обучителната дейност или етапа на Опит. Това споделяне може
да се състои от чувства, мисли и реакции към поведението на другия. Представлява
„сурови данни“, от които обучението може да се абстрахира през следващите два етапа от
цикъла.
Преработване – групова дискусия за динамиката на учебната дейност. Търсенето тук е
ориентирано към общности, тенденции и други модели в набора от данни, незасегнати в
етапа на Обявяване. Обикновено етапът на Преработване се провежда от фасилитатор,
задаващ въпроси, които започват с „какво“ или „как“, а не със „защо“.
Обобщаване – изисква груповата дискусия да се премести от „тук“ към „навън“. Това
означава да се извлекат „истини“ от общото преживяване на участниците в обучителния
процес. Учащите правят изводи „И какво?“. Фасилитаторът задава въпроси, които
провокират обучаващите се да се замислят върху това, което изглежда е истина за техните
светове, вследствие на обсъждането на техните реакции и тяхното общо преживяване в
обучителния процес.
Приложение – участниците обсъждат наученото до момента и се ангажират да го приведат
в действие. Фасилитаторът кара обучаващите се да отговарят на общия въпрос: „Сега
какво?“. Прилагането може да се съсредоточи върху екипи, индивидуални лица или самата
организация. Обикновено главният обучител настоява за конкретно планиране на
действия, въз основа наученото от упражненията. Това включва уточняване на какво ще
бъде направено, от кого, с какво намерение, до каква степен и кога точно. Обучителят също
настоява обучаващите да определят какви показатели ще използват за проследяване на
напредъка към своите цели.
Петте етапа бяха подкрепени в методологията, която се създаде от екипа ни през първия
месец на проекта, бяха включени упражнения за внимание, осъзнатост на действията,
съзерцателност, състрадание и др.
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Дефиниране на учене чрез преживяване

Цикличното учене чрез преживяване е средство, чрез което обучителите могат
да ангажират участниците в собствен учебен процес. Ето няколко въпроса, които могат да
се използват за улесняване на упражненията при цикличното учене чрез преживяване:
Опит:
•
•
•
•

Какво се случи? За какво става въпрос тук?
Какво разбрахте от това, което видяхте/чухте/усетихте?
Какви емоции изпитахте по време на заниманието?
В отговор на какво изпитахте тези чувства?

Обявяване:
• Какво усетихте в поведението си по време на упражнението?
• Какво забелязахте в поведението на другите?
• Как реагирахте на поведението на другите по време на упражнението?
• Как другите реагираха на вашето поведение?
Преработване:
• Какви модели на поведение се появяват най-често по време на дейността?
• Какво е общото между чувствата на членовете в групата?
Обобщаване:
• Какво можем да изведем като заключение от резултатите от това упражнение?
• Каква изглежда да е причината за това в този тип ситуация?
• Как това упражнение отразява какво се случва в нашия живот?
• Какво ни струва да изпълняваме задълженията си по начина, по които ги изпълнихме в
това упражнение?
• Какво би било значително по-добре?
• В резултат на участието ми в това упражнение...(продължете изречението)
* Какво научихте ново (за себе си или за другите)?
* Какво научихте отново, т.е. какво се затвърди?
* Какво започвате да научавате или уточнявате?
* Какво трябва да научите отсега нататък?
Приложение:
• Как бихте могли да подхождате по-ефикасно, предвид това, което научихте в това
упражнение?
• Как групата може да използва наученото в тази дейност, за да промени подхода си към
задълженията и взаимоотношенията си към по-ефективни?
• Какво, като участник, ще направите по различен начин, в резултат на това, което научихте
в това упражнение?
• Кога ще го направите?
• Колко често ще го правите?
• Къде ще го направите?
• Как ще проследите напредъка си в прилагането на наученото в това упражнение?
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Ролята на обучителя е да насочва участниците към техните собствени въпроси и към
техните собствени открития.
Важно е участниците да реагират спрямо собствения си опит, като известяват, когато имат
нужда от нещо, което не е включено в дейността.

Групова Динамика
Като обучител е важно постоянно да наблюдавате динамиката на групата. Човек трябва да
е наясно с енергийното ниво на групата и техните нужди.

•
•
•
•
•

Как участниците работят един с друг?
На кого с кого му е удобно / неудобно да работи заедно?
Как можете да улесните доверието и откритата комуникация?
Опитвате ли се да изравните различни властови динамики, свързани с пола?
Опитвате ли се да изравните различни властови динамики, свързани с възрастта?

Тези въпроси са водещи през цялата дейност и често стават решаващ фактор за това
как да се групират участниците и евентуално за следващото упражнение, към което бихте
искали да преминете. Въпреки че всяко занимание винаги трябва да бъде изцяло
планирано ПРЕДВАРИТЕЛНО, също трябва да има определено ниво на гъвкавост по
отношение на удовлетворяването на нуждите на участниците и при промяна на
упражненията, ако е необходимо, определено от енергийното ниво или динамиката на
групата.
Според психолога и теоретик по групова динамика Брус Тъкман, груповата динамика
преминава през четири основни етапа: формиране, борба, нормиране и изпълнение.
Понякога групата ще премине през всички четири етапа или само през част от тях. Добре
е да мислите за груповия процес, да следите в какъв етап може да се намира вашата група
и да улеснявате груповата работа спрямо това.
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Фактът, че децата са от едно и също учебно заведение и се познават, не бива да е
повод да се подценяват етапите, свързани с формиране на групата. В случая трябва да се
вземе под внимание, че интерактивните методи и неформалното обучение са специфична
форма в дадения контекст и да се предвиди обстоятелството, че при смесването на деца
от различна възраст, различни класове, с различна динамика на отношенията извън
часовете, се изисква нарочно ТОЧНО спазване на всички принципи за сформиране на
атмосфера на доверие и активна среда за учене, различна от тази, с която са свикнали до
момента.

Комуникационни
Социалните мрежи са идеалният комуникационен канал при работата с деца, тъй като са
най-близо до техния наратив. Чрез професионално видео и фото заснемане
документираме напредъка им, който на финала ще служи като база за сравнение, източник
на данни и не на последно място – като ценен спомен. Въвличаме ги в идеята и сами да
създават кратки видеа, с които следим къде точно са насочени интересите им, какво им
прави впечатление и какво от себе си биха искали да споделят с обществото, извън
безопасната среда на проекта. Финалът се увековечава в сборен филм от най-добрите и
запомнящи се моменти от проекта, който може да служи като пример, вдъхновение за
добри практики или като реклама на учебното звено или гражданската организация,
изпълнили проекта.

Може да последвате Тик-Ток на проекта –
https://www.tiktok.com/@prikazna_kutia , както и
фейсбук страницата ни, за да визуализирате част
от нашите дейности.
Филмче за дейността може да гледате в нашия
ютуб канал на следния линк:
https://www.youtube.com/watch?v=lcea4YmrQ3c
За обмяна на добри идеи и практики в областта на
проектите за социално включване може да се включите
в нашата група Свързани с творчество и спорт

Очакваме вашата активност и споделяни моменти!
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Структура на всяко занимание
Всички наши сесии са задължително планирани, позовавайки се на структура на
програмата, включваща подгряваща, въвеждаща, основна дейност, енерджайзери и
закриваща дейност.
Подгряваща дейност
Подгряващата секция на всеки уъркшоп трябва да включва физически и вокални
упражнения, които да дадат на участниците възможност:
•
•
•
•
•

да се опознаят
да се запознаят с обстановката
да подготвят тялото си за физически и вокални упражнения
да се фокусират
да създадат усещане за комфорт и сигурност

Времетраене: Отделеното време за загряване може да бъде от петнадесет до
тридесет минути. Също така част от упражненията могат да бъдат тематични, с цел
генериране на идеи за предстоящите дейности. Обикновено подгряващата част от
уъркшопа може да включва две или три упражнения.

Чувствайте се свободни да промените упражненията по начин, който ще е удобен
за вас, или да добавите свои. Физическите упражнения или „ледоразбивачите“ могат да
служат като подгряващи дейности. Идеята е да развълнувате групата и да поставите ясно
начало на уъркшопа.
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Безопасно пространство:
Първите упражнения трябва да бъдат приобщаващи и да изградят енергичност.
След няколко упражнения фасилитаторът може да проведе дискусия, базирана на
„безопасното пространство“. По време на подгряващите дейности, които ангажират
участниците в работата и преди да навлязат по-дълбоко в темата, е необходимо да се
установят основни правила. Или по-точно споразумение между участниците за това, което
им е необходимо, за да се чувстват в безопасна среда. Това може да включва насоки по
отношение как да се отнасят един към друг (пример: да се изслушват, да бъдат
внимателни, поверителност и т.н.).
Може да изготвите списък с тези идеи на голям лист хартия, на който всеки да
напише своята идея, и да поставите листа на централно място в пространството, което ще
се използва по време на дейностите, за да служи за напомняне.
Въвеждаща дейност
Въвеждащата дейност на всяка сесия, ще даде възможност на участниците да:
• да придобият театрални умения като вокална тонация, блокиране, характеризиране и да
подобрят своето пространственото осъзнаване
• да идентифицират ключови теми и проблеми
• да развият разбиране за методологиите на театъра, вкл. плейбек и други форми
• да изградят умения за работа в екип
Въвеждащите дейности служат за връзка между подгряващите и основните
дейности. Обикновено представят различни концепции или теми, които ще бъдат
използвани в основните дейности. Също така могат да послужат като инструмент, чрез
който водещите да разберат най-важните проблеми за изследване според участниците.
Те могат да водят към поемането на допълнителна инициатива при определяне на тона/
енергията /фокуса на сесията. Често въвеждащите дейности използват енергията от
подгряващите дейности, но интегрират допълнителен диалог и установяват ключови
въпроси, които могат да бъдат изследвани от цялата група.
При нас въвеждащите дейности бяха съобразени с темата на всяка сесия. Те
подпомагаха основната дейност, която следва и нейното поднасяне. По този начин
водещите осигуряват плавен преход към четене, гледане или разиграване…
Основна дейност
Основната дейност на всяка сесия ще даде възможност на участниците да:
•
•
•
•
•
•
•

упражняват уменията, заучени от предходни сесии
да възприемат нови знания
направят демонстрация на имидж и форум театър
подпомогнат диалога и дебата
използват техники от театъра при процеса на създаване
обмислят как да адаптират упражненията спрямо спецификата на групата и мястото
генерират решения на ключовите теми или конфликти, зададени в темата на
сесията

Основната дейност е централният фокус на сесията.
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До този момент водещите на дейността внимателно са изградили безопасно
пространство всеки участник да се включи изцяло със своето съзнание, тяло и дух. Ако
поради някаква причина има участници в групата, които не са били ангажирани, важно е да
се реши как те могат да бъдат включени, без да се намалява инерцията на групата. Често
това може да включва дейност като външен „режисьор“ или „скулптор“, или извършване на
друга конкретна задача във всяко упражнение. Тъй като основните дейности изискват
сериозен фокус и ангажираност, важно е да се прецени дали има някакви проблеми по
отношение на това кой с кого трябва да работи, кой трябва да бъде тласнат, побутнат,
насърчен, за да повиши своята ангажираност, или кой трябва да намали нивото си на
ангажираност, за да даде възможност на другите да се включат. Като цяло е важно да се
създаде еднакво поле, така че гласовете на всички участници да бъдат чути и да се изгради
равномерно и равнопоставено пространство. Целта на основната дейност е да служи като
диалог, поради което е важно да се използват различни техники, като текст/ изображения /
символи / движение / музика, за да се включат различни стилове на обучение и форми на
изразяване.
След прочитане на приказките, професионалните актьори и психологът въвличат
децата в едно своеобразно преиграване на историята (с даване на примери от личните
истории и аналогии) и дебат върху темата на съответната приказка.

Енерджайзери
Енерджайзерите ще дадат възможност на участниците да:
• проведат упражнения за изграждане на работа в екип, за фокусиране на групата и за
наблюдение на пространството и съзнателност на тялото
• включат музика/песни на участниците, близки до тях и тяхното светоусещане
• объсдят как упражнението може да се използва за научаване на различни стилове на
учене или общуване
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Енерджайзерите са точно това – кратки забавни и интерактивни игри за повишаване
тонуса на групата, след извършване на задълбочена работа по време на основната
дейност. Често по време на основната дейност може да се обсъждат спорни въпроси или
да се провокират нови идеи или чувства. Енерджайзерите осигуряват т.нар. превозно
средство за дистанциране от основната дейност и навлизане в рефлективния етап в края
на уъркшопа. Важно е енерджайзерите да включват цялата група, много движения и найвече да са забавни! Спортът също може да се използва като енерджайзер.
Освен тях в заниманията ни са включени упражнения за внимание, осъзнатост на
действията, съзерцателност, състрадание и др. Те могат да имат конкретно място, а може
и да бъдат „извадени“ от кошницата при необходимост. Например, когато видим, че
участниците започват да губят интерес или енергията им за работа спада.
Закриваща дейност
Закриващата дейност на всеки уъркшоп ще даде възможност на участниците да:
•
•
•
•

идентифицират ключови моменти от сесията
идентифицират ключови теми и проблеми
изследват успехите и предизвикателствата
анализират как дейностите от сесията могат да бъдат приложени на обществено ниво
Закриващите дейности служат като рефлексивен инструмент.

Преди всичко, пространството трябва да се освободи от всякакви материали и
групата да се подреди в кръг. Съществуват различни начини за закриване на сесия, но е
важно всеки от участниците да има възможност да сподели или илюстрира своето
преживяване, независимо какво е то. Понякога закриването може да включва размисъл
върху аспект от дейността, който е бил емоционален или предизвикателен, или намерение
след сесията.
Всеки участник трябва да бъде признат за участието си и да му се даде време да
изрази всякакви чувства или идеи, които има нужда да сподели преди приключване на
уъркшопа.
Рефлексия - След всяко упражнение в сесията и преди следващото, е важно да се
използват въпроси за размисъл*, за да се стимулира дискусия и дебат за
обучителния/преживелищен опит на участниците. В по-голямата си част задавайте
отворени въпроси, които позволяват на децата да направят свои открития. Нека
участниците измислят свои собствени въпроси и теми. По принцип водещият фасилитатор
е там, за да подпомогне участниците в процеса им на размисъл и взимане на решения
относно собствените си открития.
• Въпроси за размисъл – всяко упражнение трябва да завърши с поредица от въпроси за
размисъл, които позволяват на участниците да ръководят собствения си опит и обучение.
Времетраенето на всяка сесия е около 2 часа. Необходимо е да се предвиди,
според условията на средата и мястото на провеждане, както и възрастта на
децата, дали да се прави кратка почивка и какво е необходимо да се подсигури
безопасността и сигурността на децата през нея.
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Добрите практики, които се спазват от професионалистите, включени в сдружението,
показват още, че:
 Ролите и отговорностите между членовете на обучаващия фасилитаторски екип
трябва да бъдат ясно дефинирани и предварително планирани.
 След сесиите е добре да бъде назначено време, за да бъде дадена и споделена
обратната връзка. Това ще се случва в края на всеки един обучителен час/ден. Тя
спомага вентилиране на напрежението и изказване на неща, които не подлежат на
обсъждане пред децата.

Полезни съвети за операторите:
• Преглеждайте наръчника преди и след всеки ден на обучение, за да се запознаете с
упражненията. Водете си бележки въз основа на всяка сесия. Създайте „пищови“ с
инструкции, ако е необходимо, за да се връщате към тях в бъдеще.
• Упражнявайте инструкциите на упражненията и насоките си на глас. Репетирайте!
Обмислете какви са възможните реакции спрямо всеки участник в групата, който вече
познавате.
• Работете с вашия екип, за да установите преходи между упражнения, роли на
подкрепящи фасилитатори, водещ фасилитатор и ръководител.
• Подгответе материалите предварително. Използвайте визуализации върху флип чарт,
за да илюстрирате упражненията. Уверете се, че всички материали са ксерокопирани
предварително и всички необходими хартиени материали и маркери са на разположение
за раздаване.
• Следете времето. Планирайте времето на всяка дейност, така че да включва въпроси за
размисъл върху дейността в края ѝ.
• Упражнявайте се и репетирайте с вашите съ-фасилитатори/колеги.
• Споделяйте това, което ви тежи, след сесията. Не е добра идея да оставяте да се
натрупва и да се набира напрежение в екипа.
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Примерна работна програма
СЕСИЯ I Въвеждаща
Преди същинската дейност да започне, екипът трябва да отдели време да
представи членовете си, с какво се занимават, заложената програма с нейните цели и
методи, както и очакваните резултати от проекта. След това, екипът се запознава и с
възпитаниците на училището, които ще посещават заниманията. Ако групата не е
съставена от външни лица, а от преподаватели от училището, се набляга на целите и
методите на програмата, освен ако педагозите не са нови за децата.
Изготвя се персонален групов договор, в който се запиват основни правила за
спазване по време на часа. Правилата се предлагат както от екипа, така и от самите деца.
Сред най-често извежданите правила са: активно участие в задачите, добро държане,
уважение, изслушване на останалите, точност, без агресия, забавление и други. Разбира
се, отделя се време, за да се изясни конкретно какво се има предвид под концепции като
„уважение“, „позитивност“ или „добро поведение“. Професионалистите, заедно с децата,
следят за изпълнението на договора през времето, в което се провежда цялата програма.

Важно е:
-

Правилата да се изведат от самите деца
Да бъдат поставени на видно място, за да се припомнят всеки път
Да се „назначат“ отговорници за спазване на правилата
Да бъдат формулирани по възможно най-ясен начин в положителна форма, т.е.
какво да правят, вместо какво да НЕ правят…
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Физическа и вокална загрявка
Всяка сесия започва с кратка физическа загрявка за раздвижване на мускулатурата.
Упражненията са част от класическата гимнастика. Започва се от врата, по протежението
на цялото тяло, чак до глезените. Следва загрявка на устния апарат чрез упражнения за
правилно изговаряне на звуци и скороговорки.
Пример:
– Упражнения: бри-бре-бра-бро-бру-бръ; имитиране на звуци - звук на моторница, на
конче и др. за раздвижване на устните и езика; лицева гимнастика чрез имитиране на
различни емоции.
– Скороговорки:
„Шимпанзето Шуши
с кожени ботуши,
с шал и шапка смешна
шест горили срещна.
В топлото с ботуши –
страшно шик си, Шуши!”

„Петър плет плете –
през три плета
преплита,
през пет реда разплита.
– Плети, Петре, плет!“
„Слънчо гледа
слънчогледаслънце сред полето.
Слънчогледът Слънчо
гледаслънчоглед в небето.
Себе си ли Слънчо
гледа,
или гледа слънчогледа.”

„Чер човек, черноок човек, чернобрад,
черномустакат,
черномустакичестичък.“

„Крал Карл и кралица Клара крали
кларинети
от кралската
кларинетаджийница
на крал Карл Пети.“

Сесията продължава с игри за опознаване.
Пример:
 Децата застават в кръг. Всяко влиза само в кръга, казва си името и прави
движение, което останалите трябва да повторят на глас и отчетливо името
на съученика си.
 „Стани, ако“: Децата са в седнало положение. Психологът им дава ситуации,
които ако отговарят на тяхната реалност, стават – „Стани, ако обичаш
жълто“; „Стани, ако имаш сестра“; „Стани, ако обичаш сладолед“, „Стани,
ако имаш Тик-Ток“….
 „Плюс, минус, интересно“ – нещо, което харесвам, нещо, съответно - не
харесвам и нещо интересно
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Дискусия из Приказната кутия
Всяко дете бърка в кутията (предварително направена) и „вади“ една приказка от
нея. Разбира се, в нашата кутия има абсолютно всяка приказка на света, дори тези, които
още не са измислени от нашите малки герои. Актьорите или психологът подтикват децата
да разкажат повече за любимата си приказка – коя е тя, кои са главните персонажи, за
какво се разказва, защо я харесват.

 Завършва се с „Картина“ от някоя избрана приказка.

СЕСИЯ II.
Сесия 2 отново е посветена на игри за опознаване и изграждане на активна
обучителна среда. Трябва да се вземе под внимание груповата динамика (обсъжда се с
психолога при подготовката и във времето за дебрифинг). Предвидете факта, че в първите
няколко занимания, поради доброволния характер на дейността, е нормално да се
включват нови деца, както и да отпадат такива. Докато се формира основната група от
участници, всеки път е необходимо да наблягаме на дейности/игри за „включване“ в
групата на новите членове и интегрирането им към целите и съдържанието на програмата.
Отново отбелязваме, че НЯМА значение дали децата се познават по принцип. Те не се
познават с вас, а и все още не са формирани като ЕКИП, за да функционират ефективно.
Мнозина водещи подценяват тези основи на груповата динамика, но ви уверяваме,
че ако не се отдели нужното време в началото за изграждането на активна обучителна
среда с функциониращи членове, в по-късен етап от работата усилията ни ще бъдат
напразни.
Една примерна схема за план на такава сесия е:
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1. По-кратко представяне на водещите, програмата и методите.
2. Загрявка.
3. Игри за запознанство – всички.
 В по-напредналите сесии, ако има нови деца, няма да правим дълги игри, които
да консумират времето, а само се представят децата с „минаване по кръга“.
4. Припомняне на правилата. Молим новите членове да коментират и добавят нещо,
ако желаят.
5. Игри за екип и сплотяване.
6. Игра за запознанство с пространството. Според целите, те могат да бъдат
допълнени от обсъждане на концепции за личното пространство.
7. Игра за проектиране за гласа.
8. Други въвеждащи актьорски игри или такива от Импро, Имидж, Плейбек театър.
9. Упражнение за разказване на небивалици.
10. Обсъждане и обратна връзка
11. Упражнение за финал. – нещо кратко и затварящо сесията.
Игрите за импровизация са много подходящи за всяка една сесия. Примери може да
видите в този наръчник и в много други източници, достъпни в интернет пространството.
Упражнение за разказване на небивалици
Небивалица е история с невероятни елементи, свързани така сякаш са истински и
фактически вярни. Някои небивалици са преувеличения на действителни събития,
например историите за риби от рода на: „Тази риба беше толкова голяма, казвам ви, тя
почти потопи лодката, когато я вкарах!“ Други небивалици са напълно измислени приказки,
представени в позната обстановка.
Следва събиране на колекция от истории. Регистриране.
Добре е някой да бъде назначен в ролята на „регистриращ“ историите. Неговата роля ще
бъде да води „записки“ (ментални, ако не може да пише добре), за да се събере обем
информация, която може да се ползва по-късно от екипа за драматургиите им или игри.
Бележка относно езика:
Когато децата се затрудняват езиково, могат да бъдат подпомагани от групата, но
без да се върши задачата вместо тях, както и да се отдели нужното време и търпение (от
всички), за да се пречупи изказа на детето. В същото време, водещите НЕ бива да
толерират пришпорване или подигравки от останалите участници, които се справят подобре.
Заниманията са прекрасен начин да се обогати речниковият запас на всяко дете и
да се упражняват езиковите му умения на български и чужд език.
Запомнете, че всеки език е богатство и нашата идея не е да НЕ говорят даден език,
а да усвоят повече от ЕДИН език!
Водещ принцип на работата ни е: Не се борим със старите модели, а изграждаме нови, пофункционални. ☺
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СЕСИЯ III
Въведение в приказката „Новите дрехи на царя“ от Ханс Кристиан Андерсен
Всяка сесия започва с кратка физическа загрявка за раздвижване на мускулатурата.
Упражненията са част от класическата гимнастика. Започва се от врата, по протежението
на цялото тяло, чак до глезените. Следва загрявка на устния апарат чрез упражнения за
правилно изговаряне на звуци и скороговорки (виж по-горе).
Може да се направи игра за раздвижване тонуса и вниманието:
Игра с роли „Баба, дядо, внучка, магаренце с каручка” за всички
Описание: Игра за групово взаимодействие, стимулиране на вниманието и активността на
децата. Един от актьорите е разказвач, а децата влизат в ролите на бабата, дядото,
внучката и магаренцето. Отпечатани картинки на героите се разпределят равномерно
между всички играчи. Участниците сядат в кръг, за да могат да се виждат. Всеки от тях
изпълнява ролята на героя от приказката, която е посочена на картинката. Ръководителят
на играта започва да чете текста. Когато даден герой чуе своето име, той бързо става и
сяда.
Приказката:
В едно китно селце живели щастливи баба и дядо. Те си имали внучка и магаренце с
каручка. Един ден дядото и бабата решили да зарадват внучката, като тръгнат на
пътешествие с магаренцето с каручката. Щели да си прекарат чудесно на пътешествието
бабата, дядото, внучката, магаренцето с каручката… Тръгнал дядото да впрегне
магаренцето в каручката, захванала се бабата да приготвя багажа за пътешествието, а
внучката помагала на бабата. Забавил се дядото. Тръгнали бабата и внучката да търсят
дядото, магаренцето и каручката.
– Дядо, дядо, дядо! – завикала внучката. – Побързай, че ние с баба вече сме готови!
– Ида, внучке! Ида, бабо! – обадил се дядото, който стоял до магаренцето с каручката.
Бабата и внучката взели багажа и отишли на двора, където ги чакал дядото с магаренцето
и каручката. Дядото милвал магаренцето, а бабата сложила багажа в каручката. Вече
всички били готови. Качили се бабата, дядото и внучката в каручката и потеглили с
магаренцето на пътешествие.
Нужен реквизит: Картончета с персонажите от приказката
 Следва четене на избраната приказка за месеца от актьорите* по артистичен
начин, придавайки характерност на всеки персонаж.
Приказката може да варира според желанията на екипа или децата. Важно е да съдържа
поука, която би допринесла за общата работа. Може да се ползват текстове от учебника.
*Алтернативно, текстът на приказката може да се прочете групово. Изисква
предварително разпечатани листове с историята, които се раздават на децата. Сядаме в
кръг. Всяко дете чете част (поне едно изречение) от приказката.
След като текстът се прочете, е време за разискване с децата върху основните теми на
произведението. Разглеждане на всички непознати думи и обясняването им по достъпен
начин. Обсъждане на проблематики и въпроси, търсене на решения, изказване на мнения.
Дискусия върху героите: Кои герои ви бяха симпатични? Защо? Как реагираха героите?
Какво очаквахте да стане? Какво бихте направили на тяхно място?
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Когато сюжетът е ясен, приказката се чете отново, но този път от участниците. При
затруднения с някои думи или изречения, актьорите помагат за правилното им
произношение.
** Обичайно за децата е по-забавно да се разиграе текстът, ведно с прочитането, така че
разпределяме (в движение) роли и вместо да се чете в кръг, играем това, което се случва,
и вкарваме герои, реплики и т.н., където и когато е необходимо. Този начин на
визуализация се оказа доста успешен, особено за децата с неразвит речников запас и
ниска езикова грамотност, които понякога им пречат да разберат сюжета, когато се чете от
друг. Повтарянето на репликите, от друга страна, спомага за развитие на езиковите им
умения и обогатяване на речниковия запас от думи. Освен всичко, колкото по-активни и
ангажирани са в процеса, толкова повече се засилва техният интерес.

За домашна работа
се дава задача да нарисуват
картина, която по някакъв
начин
е
свързана
с
конкретната приказка. Може
да е любимият им персонаж,
дадена ситуация или само
един елемент от историята.
Обявяване на титлите Принц и Принцеса за най-активните момче и момиче.
Нашата домашна: У дома да нарисуват как би изглеждал царят в своите лъскави одежди

или да се облекат „царски“ и да си направят селфи, което после да ни покажат.

На финала се пресъздава емблематична сцена от приказката като картина:
Учениците се разпределят сами в роли по желание. Освен обичайните герои, те могат да
играят също части от природата, околната среда на героя или негови аксесоари (например,
чантата на героя, неговата коса, шапка или странично дърво на пътя). Замръзват в стоп
кадър, имитирайки действието на героя. Когато цялата картина е завършена, се заснема
фотография.

СЕСИЯ IV, V, VI
Работа с приказката „Новите дрехи на царя“ от Ханс Кристиан Андерсен
Примерна схема за провеждане:
1. Загрявка: физическа, гласова, артикулация (децата водят).
2. Игра на Специфика: тръгва А с нещо специфично - започва Б да имитира
спецификата на А. После започва В - прави нова специфика, имитира го Г.
3. Упражнение за пластика „Скулптор – пластилин“. (виж описанието по-долу)
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4. Четем или разказваме отново приказката – всички заедно. Важно е всяка
следваща сесия да припомняме, като активни са децата, които са слушали.
Възможно е да има нови деца, които не са били предния път, затова използваме
за помощници разказвачи тези, които са присъствали.
4.
Игра за влизане в ролята. Например Горещият стол. (виж описанието по-долу)
5.
Разпределяме роли от приказката. Репетиция на случката.
6.
Етюди. Според времето, те се разпределят в същата или следващата сесия. Найдобре е да се отдели една специална сесия на тях, за да схванат децата какво се иска от
тях и какво е Етюд. Да се упражняват. Може да бъдат предхождани от игри за
импровизация. Доста добре допълват заниманията с етюди, защото им помагат да се
отпуснат творчески и да развиват уменията им да импровизират по зададена тема.
7.
Репетиция 2 с импровизация.
8.
Затваряне на сесията.
Описание:
След обичайната физическа загрявка на тялото и гласа, продължаваме с елемент от
Пластиката – упражнението „скулптор-пластилин“, което работи на няколко нива. Тъй като
се изпълнява по двойки, работи на ниво доверие в партньора. От друга страна, разтяга
тялото и достига лимита му на пластичност, без натоварване и болка.
Инструкции за изпълнение: Единият ученик е скулптор, другият е пластилинът в ръцете
му. Скулпторът „извайва“ пластилина, докато му придаде желаната форма. Движенията на
тялото не са груби, а плавни и нежни. Не се използва сила, не е нужно дори да се говори.
Целта е двете деца да усетят енергията на партньора си, а пластилинът, без да се
съпротивлява, да следва интуитивно насоката на скулптора, накъде иска да го завърти,
наведе, разпъне или сгъне. Последният се съобразява с физическите му възможности, за
да не го нарани.
Упражнение: Горещ стол с актьорите
На децата се раздават предварително подготвени листчета с професии или известни
личности по избор на водещите и спрямо интересите на групата. Желателно е да съдържат
нещо лесно за опита на децата: фризьор, готвач, учител и др. Задачата на децата е да се
въплътят в дадената роля и да си изградят образ за получената личност от картончето.
Един по един стават и се представят. Например: „Здравейте, аз съм Елена и съм
фризьорка.“ Останалите започват да задават въпроси (На колко си години, къде работиш,
имаш ли деца..) и детето отговаря от името на личността, която представя.
Следва обсъждане с обучителна цел:
Какво значи да имаш роля, да изиграеш някой, на какво трябва да обръщаме внимание.
Основни неща и въпроси, на които отговарят актьорите.
Следват етюди върху разглеждания текст от миналия път („Новите дрехи на царя“) с
въображаеми предмети.
Етюди

Етюдите развиват мисълта на децата, учат ги да боравят с въображаеми
предмети (дрехите, парите, огледалата), да се разпростират в определено
пространство и да се съобразяват с него, да се изявяват пред връстниците си.

Елементи: Говор и действие - случка, етюд (конфликт, обрат, неочакван финал).
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Темата на първия етюд е
пазаруване на нови дрехи от моден
бутик, пробването им, измисляне на
дилема и преодоляването ѝ.
Децата се разделят на екипи от
трима – един продавач, двама купувача
(родител и тийнейджър, спортисти,
приятелки/приятели и др.)

Темата на втория етюд е
пресъздаване на финалната походка
пред обществото на царя от приказката.
Децата се разделят на роли от
персонажите – един е царят, други
придворните, трети селяните, детето,
баща му и пр.
В този етюд се набляга на точните
реплики от произведението, с цел
запомняне на непознат текст и
използването му по артистичен начин в
дадените обстоятелства.

Търси се максимална характерност на персонажите, но е позволена и
импровизацията в развитието на действието.
Бонус: За финал може да се проведе една от любимите игри на малките –
музикален стол.
Правила: В редица се подреждат толкова стола, че да са с един по-малко от броя на
играчите. Пуска се музика и докато тя звучи, играчите се движат около столовете, без да
ги докосват. Водещият контролира музиката. Когато даде „стоп“, всички деца трябва да си
намерят място на един от столовете. Който остане прав, отпада. Кръговете се повтарят,
докато не остане един победител.
 Децата имат много идеи и когато започнем да работим с тях, обикновено предлагат
да правим заедно разни игри или неща, с които имат опит. Добре е да се уважи и
отбележи тяхното желание и участие, но да им се обясни, че може да се направи
всичко в „свободен стил“ СЛЕД приключване на основната ни работа и АКО са
работили концентрирано и стегнато, за да се впишем във времето. Това обикновено
служи за стимул да не се разсейват.
Бележка: Първите няколко сесии служат като своеобразен „кастинг“ за децата. Към този
момент е възможно някои от тях да отпаднат, тъй като са решили, че тези занимания не са
за тях или защото не желаят да се ангажират сериозно с редовно посещение и участие.
Това е съвсем нормален и естествен ход на нещата, което не би трябвало да ви безпокои.
В живота успяват не най-талантливите, а постоянните и трудолюбивите ☺
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СЕСИЯ VII
Баба Марта и българското народно творчество
При занятие, съвпадащо с традиционен български празник, демонстриращ
фолклора и вековните ни обичаи, темата на часа се посвещава на него. Това изгражда не
само по-голямо разбиране на децата към обредите и историята на страната, в която
живеят, но и засилва любопитството и общата им култура.
На празника Баба Марта актриса (или в други случаи учителка) се преобразява в
персонажа на митичния герой. Раздава мартеници на учениците и ги подпитва какво знаят
за нея. Децата разказват истории и изпълняват това, което са ги научили вкъщи или в
училище. След като те се изявят, Баба Марта продължава да допълва разказите за
произхода на празника, защо се чества и какви символи носи със себе си. След това всички
задружно и/или по единично четат мартенски стихотворения.
Виж по-долу примери.
На снимката: Щастливи доволни, накичени с мартеници. ☺

Разбира се, не може да се мине без класиката от Йордан Стубел „Баба Марта бързала“,
което се намира лесно и се знае от повечето деца и възрастни.
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Следва разучаване стъпките на няколко основни хора и народни танци в
българската култура: право хоро, дунавско хоро, еленино хоро, ръченица. Ако учениците
са научили в редовните си часове някой народен танц, се подтикват да го демонстрират
пред останалите. Така, по естествен и забавен начин, се получава изпълнен с радост
своеобразен празник за децата.

Примери за други стихотворения:
„Баба Марта“
Малък Сечко свъсен кихна
и замина си далече.
Баба Марта се усмихна
и на Слънчо светъл Рече:
”Хайде, Слънчо, ставай сине
цяла зима спа на воля,
а сега поля градини
тебе чакат и се молят.
Чакат да ги стоплиш, сине,
да поникнат буйни ниви.
По дворове, по градини
да разцъфнат бели сливи.
Чакат вече и децата
те са палави и мили
разтвори им сърчицата
влей им бодрост, здраве, сили.

„На Баба Марта“ от Елин Пелин
Плети, плети, бабо Марто,
изплети ми мартенички,
да ги вържем на ръчички,
да излезем на полето,
да набереме иглика,
кукуряк и минзухарче,
да посрещнем гостенките –
ластовички бързокрили,
кукувица самотница,
кърко щърко жабара,
че ни водят пролетта,
да натопли земята,
да разтупка сърцата.

СЕСИЯ VIII и IХ
Работа върху българската народна приказка „Дар от сърце“
По време на следващата седмица в училището гостуват младежки работници от Сърбия,
Хърватска и Черна гора, които са в България на обмен, организиран от Асоциация „Голям
брат, голяма сестра“ по Програма Еразъм +. Те се включват в часа по покана на екипа ни.
Идеята е, че колкото повече странични хора се вкарат при децата, занимаващи се с
различни области от живота, от различни националности дори, толкова повече ще се
обогати техният опит и светоглед. С помощта на специалистите се провеждат
опознавателни диалози между учениците и гостите: запознават се, разказват за
собствените си домове и се включват в заниманията.
Програмата следва обичайния си ход със задължителните елементи:
1. Лицева, гласова и физическа загрявка на децата
- телесна загрявка от главата до петите
- артикулационна загрявка на устата чрез звуци
- мускулна лицева загрявка чрез имитация на емоции
- физическа загрявка чрез имитация на животни
- физическа загрявка чрез имитация на характерни походки (на различни
индивиди и на различен вид настилка - заледена, пустиня, мокра от дъжд и
други)
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2. Игра с Въображаем предмет. Децата „вадят“ от чувал или кутия (въображаеми)
определен предмет и го представят невербално пред останалите. Другите
познават какво са извадили.
3. Игра “Лети-лети” (любима на децата, поради което я правихме почти всеки път,
след представянето ѝ в една от първите сесии)
Описание: Водещите и децата се подреждат в кръг, хванати за ръце. Започваме да се
движим и слушаме инструкциите. Водещият казва: „Лети, лети…“ и продължава с
наименованието на даден одушевен или неодушевен предмет (Например: маса, самолет,
патка, цвете..). Ако предмета лети, всички клякаме, но ако не лети, оставаме прави.
Продължаваме с предложенията на децата, които имат желание да поемат инициатива (а
те винаги имат желание да се изявят ☺, докато добре се раздвижим.)
Следва четене на приказката „Дар от сърце“, от страна на актьорите. Обсъждане на
текста, извличане на проблематика, поставяне на въпроси, търсене на решения и поука.
Разглеждане на непознатите думи и обясняването им. След като сюжетът е напълно
изяснен, децата се разделят на роли – главни и второстепенни, и сами, с асистирането на
актьорите, разиграват приказката, включително с репликите.
Ще е бонус да включите в разиграването и гостите си. Ако чужденците не разбират
езика ни, е нужна помощ с превод, от страна на специалистите. Въпреки това, се набляга
главно на емоционалната и енергийна връзка между двете социални групи и
взаимодействие повече на сетивно, отколкото на езиково ниво. Това е предимството на
изкуството, че общуването е опосредствано с разбираеми изразни средства за повечето
култури.
При нас, езиковата бариера се оказа нулев проблем и гостите от други страни се
включиха повече от активно в разиграването на всяко упражнение.

На следващото занимание сюжетът се припомня, отново се разглеждат персонажите и
приказката се изиграва повторно, но този път ролите се разпределят по нов начин, за да
може повече деца да влязат в различни характери и да изпълнят задача с различна
актьорска натовареност.
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В конкретния случай, застъпихме на упражнения, свързани с дейността на тримата
братя, които са хлебар, кръчмар и овчар.
Обсъдихме:
различни професии и техните амбиции
- техния престиж и кой как реагира спрямо работата си
- какви са взаимоотношенията между братята, дали те имат подобни
отношения със своите братя и сестри
Непосредствено след това се поставят етюди, вдъхновени от историята.
Темата на първия етюд е да изиграят с въображаеми предмети как готвят разнообразни
ястия. Набляга се на спецификата на всяко действие при подготовка на съответния
продукт: колко тежи, колко е голям, използването на електроуреди, маса, прибори, емоции
при вкусване на гозбата и пр. Този тип задачи развиват представата им за място и
пространство, фината моторика, без допълнителни стимуланти, въображението, както и
прецизността.
Темата на втория етюд е типичното за българския фолклор – пасене на овце. Те могат да
са въображаеми, а може и да се изпълнят от учениците, ако искат. Този тип задача
развеселява обстановката, разчупва сковаността и притеснителността и им дава
възможност да влязат в кожата на животни – елемент, който се изучава още в първи
семестър на I-ви курс в специалността „Актьорско майсторство“.
Бонус етюд: вдъхновени от по-горния, може да се даде на децата задача да изиграят
различни видове животни, като се стараят да се доближат максимално до физическите им
характеристики.

Още прекрасни снимки и видео от гостуването на чужденците, може да видите в
указаните по-горе социални медии, в които се постарахме да предадем хронологически
развитието на дейността.
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СЕСИЯ Х
Работа със социални медии и фотография
Емоджи история: На децата се дават няколко емоджита (5-10). Емоджитата могат да
бъдат разпечатани на лист хартия и да се изпратят на участниците чрез социалните медии
(Facebook, WhatsApp, Instagram или други). След това участниците трябва да напишат
история, като използват всички емоджита, и да я изпратят на екипа или да я публикуват в
избраната социална медия. Дейността може да се използва и като състезание, а найдобрият или най-креативният принос получава награда.
В течение на всички сесии на втори план се прокарва една специфична сесия,
разпределена в отделни обособени части, в която се работи с възпитаниците на
образователното заведение върху медийната им и техническа грамотност. В този период
от живота им най-подходящ и забавен инструмент са социалните медии, допускащи помалка възраст, а именно „Tik-Tok“. Подрастващото поколение предпочита тази платформа,
защото в нея се гледа или създава видео съдържание. Стимулира се най-използваното
сетиво – зрението, а вайръл видеата варират от смешни скечове, през образователни
клипове до социално поставени въпроси.
Вижте нашите „емоджи“ и медийни упражнения в Тик-Ток.

Тези занимания се
комбинират много успешно с
дискусии и други упражнения по
отношение на емоциите и
емоционалната интелигентност на
подрастващите. Тук полето на
действие е необятно и зависи от
целите, които си поставяме за
сесията…може да се случат редица
игри – с карти, вербално, невербално
и много други.
Бележка*: Добре е да се вземе под внимание политиката на училището по отношение на
устройствата и социалните медии, ако заниманията се провеждат на тяхна територия.

Целта на медийната сесия е децата сами да се превърнат в автори на съдържание,
като поемат отговорността да са и режисьори, и актьори във видеата. Примери за лесни за
изпълнение задачи са да запишат клипче, в което в рамките на няколко секунди сменят
няколко лицеви импресии.
Пример за скоростна смяна на лицеви импресии: намръщена, радостна, нацупена,
усмихната, тъжна, учудена, оплезена, изкривена, изумена и други.
Тези елементарни, но импровизационни закачки пораждат добро настроение в
децата, като в същото време ги провокират по-лесно да изразяват себе си пред камера,
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както и да придобият актьорско умение за описване на емоциите на персонажите на
физическо ниво.
В повечето занятия децата са инструктирани как да използват основно устройство
на професионална снимачна техника – по-конкретно фотоапарат. Професионалният
фотограф им показва базовите настройки и закони на фотография – как да изберат обект,
който искат да запечатат, как да го/ги позиционират правилно, според правилата на
снимачното изкуство, как да използват визьор и да направят снимката.
Тези снимачни упражнения стимулират прецизността на мисълта и сетивата им,
тренират погледа им, учат ги как да улавят чуждите душевни и физически състояния, как
да забелязват дребните, но важни детайли в околната среда и обогатяват техническите им
познания. Освен това, децата обожават да позират и да запечатват моменти.
Не на последно място, се превъплъщават във водещи с микрофон, заснети отново
за социалните мрежи. Най-добрият вариант е видеата да са къси, но изпълнени с конкретна
информация.
Примери за съдържание: отправяне на покана за конкретно събитие, с обяснение на
подробности, като ден, час, място и цел; кратък репортаж; заявление; провеждане на
анкета и други.
Препоръчително е медийната сесия да е разпокъсана между всички останали, за да
може наученото да се тренира постоянно.

СЕСИЯ ХI
Отбелязване Деня на детската книга с гост - писателката Силвия Владимирова
По случай Деня на детската книга, който се чества на 2 април, в ОУ „Найден Геров“,
в пловдивския квартал „Столипиново“ гостува авторът на детското фентъзи „Хикс-ИгрекЗет - Първи срок - Порталът е отворен“ Силвия Владимирова, заедно с Константин Иванов,
познат още като Разказвачът на приказки.
Литературната среща с учениците от ОУ „Найден Геров“ се състоя по покана на
екипа ни, за да принесе книгите и театъра в дебрите на изолирания квартал и да запознае
учениците от началните класове със спецификата на творчеството си. До този момент не
бяхме коментирали какво представлява художествената литература и от къде идват всички
наши приказки, кой ги пише, как ги пише и т.н.. Литературата е изкуство, което използва словото
като инструмент, а писателят работи с този инструмент, за да го доведе до професионално и
художествено ниво.
Проектът ни има за цел да извлече качествата на малчуганите от различни етноси,
да развие способностите им, да повиши общата им култура и да ги научи на сплотеност,
емпатия и колективност. Подобно на сюжета в представената книга:
„Написах книгата, вдъхновена от една игра, която моят син измисли с приятелите си,
когато бяха десетгодишни. Цялата история се развива в едно българско училище,
където се случват много интересни вълшебни случки, а децата притежават собствени
магически способности, които използват, за да се борят със злото“, споделя Силвия.
След това, авторката разпита нашите участници за какви супер-сили мечтаят и им разказа
как те също могат да пишат истории.
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Силвия Владимирова остана повече от времето, с което разполагаше, за да обърне
внимание на децата, да си поговорят за книги и да почетат заедно. Тя вярва, че колкото
по-голямо е образованието, толкова по-добре. Не е нужно то да е по класически метод, а
да е разнообразно, дори наблягащо на визуалната култура.
„Може да не четем книгата, може само да си поговорим. Може да се набляга на
визуалното. Историите са затова, за да разпалват въображението. Историята не е в
буквите, а да накараш децата да си я представят. Те самите си измислят своите
герои, своите чудовища, своите магически сили. Най-важното е да се създаде
отношение към словото и познанието“, допълва тя.
А децата от ОУ „Найден Геров“ бяха толкова впечатлени от авторката и наистина
измислиха своите собствени магически способности и споделиха мечтите си. Едни си
пожелаха способността да летят, други да имат куп истински приятели, трети споделиха,
че бленуват да станат художници, спортисти или певци. Денят се превърна в един истински
празник на литературата. Обсъждането и четенето с разбиране, а накрая и извличането на
същината и поуките ги накара да погледнат отвъд думите, устремени към бъдещето.
За нас също е много ценно това, че хора и организации като Силвия Владимирова
и Константин Иванов – Разказвачът на приказки, откликват толкова положително на всяка
инициатива, свързана с благородната кауза да се разшири светоусещането на децата.
Това беше един истински Дар от сърце!
Благодарим им и ги приветстваме с огромна чест и почитания!

Разбира се, части от срещата ни е
документирана в Тик-Ток и Facebook страницата,
където може да видите автентични диалози на
авторката с децата.
Там може да разберете също Колко е голям един
тигър? и какво означава да измисляш. ☺

След стимулиране на въображението от авторката на фентъзи, преценихме, че е
удачно в следващата сесия да дадем една фентъзи задача на децата, докато са още
подгрети от впечатленията си.
Актьорска задача:
В тази приказка участниците имат отговорната задача да помогнат в
отглеждането на едно новоизлюпено Динозавърче, което не знае нищо за нашия свят.
Акт 1: изиграйте това, както са го правели вашите родители.
Акт 2: изиграйте това, както бихте го направили с вашите деца.
Следва дискусия с психолога.
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Завършване на сесията със „Зайче“: Подредени в кръг децата си подават въображаемо
зайче и изразяват своето добро отношение към него – галят го, потупват го по
главичката, говорят му мили думи и т.н. В края на кръга водещият дава инструкции
да направят същото, което са направили на зайчето с другарчето, стоящо от дясно.

Сесия ХII, ХIII, ХIV и ХV
Месец, посветен на кукления театър
Задължително един от месеците трябва да е посветен изцяло на кукления театър и
производните му. В първото занятие от сесията е препоръчително специалистите да
запознаят учениците с основите на кукленото изкуство, произход и история. Следва
представяне на най-основната от всички театрални кукли – петрушката.
Петрушката е базовата ръкавична кукла, която се управлява с цялата длан. Двата
средни пръста са за главата, палецът за едната ръка, а безименният и кутрето за другата
ръка. Първообразът ѝ идва от Италия, но петрушката е руска кукла, появила се на бял свят
през 19. век. Тя е персонаж от руския фолклор, използван от множество странстващи трупи,
играещи направо на улицата.
Ще е голям плюс, ако екипът може да предостави на децата кукли, които да
разгледат от първо лице, да усетят и да управляват. Правят се разнообразни упражнения,
за да свикнат с куклата. Тук основна роля поемат актьорите, но ако нямате такива в екипа
си, може да поканите някой или да гледате филм/видео заедно с децата. Не е нужно да се
правите на експерт. Понякога е симпатично да се види, че вие също учите нови неща и в
началото не се справяте достатъчно добре, но това не ви отказва. ☺
След като свикнат с новата материя, се разиграва представяне на всяка отделна
кукла. Едно по едно децата ѝ измислят име, професия, звание или титли, магически
способности, какво обича и мрази и други подробности.
Представяне на приказка – „Бременските музиканти“
По време на второто посещение в училището, актьорите носят със себе си втори
вид кукли, за предпочитане такива с двоен държач, защото са по-лесни за управление. С
тях разиграват приказката „Бременските музиканти“ на Братя Грим, като влизат в няколко
роли едновременно, а трети член на екипа поема ролята на разказвач. След изиграването
на приказката, следва обсъждане на проблематиката, разглеждане на непознати думи и
извеждане на прилежащите поуки. Всички деца преминават през интензивен курс по
работа с новите кукли, като се учат не само как да ги държат, но и как да ги движат в
пространството.
На следващата среща приказката се играе отново, но този път децата се включват като
част от персонажите. Освен да управляват куклите, ги и озвучават с конкретните
характеристики на всяко животно. Сюжетът се върти отново и отново, докато всички
ученици преминат през някой от героите. Вижте как се случва това в Тик-Ток-а на проекта.
При последното занятие от месеца, посветен на куклите, се отдава внимание върху
изработването на фигури, картини или образи с пластилин. В основата стои идеята децата
сами да създадат практически малки кукли или сюжети от собствените им измислени
истории. Когато всички са готови, разказват историята на своя сюжет или кукла.
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Това провокира работата на ума им и измисляне на ситуации или наративи.
Като финал на месеца може да се организира посещение на куклена постановка
в местния куклен театър, на частна театрална къща, на тематичен фестивал или да се
покани частна трупа да гостува на училището и да изиграе куклен спектакъл на децата и
персонала.

СЕСИЯ ХVI Спортен празник
Отдавна е доказано, че когнитивните и познавателни процеси функционират подобре, когато има физическа активност. С настъпването на сезон пролет/лято, екипът ни
организира спортен празник, изпълнен с физическо-артистични игри на училищния двор и
игрище. Игрите на открито са подходящи за възраст от детската градина до V. – VI. клас.
Важно е да са подбрани по възрастови групи и да се вземат под внимание изискванията за
сигурност и безопасност. Ако е необходимо, игрите може да се разделят и на принципа
„игри за момичета“ и „игри за момчета“, но масовото включване и непредвидимостта на
броя деца в съответния ден предполага общи игри. Продължителността на празника
свободно
може
да
варира
от
40
мин.
до
час
и
половина.
Примерни игри:
Игра „Ден – нощ“ за най-малките (момичета + момчета)
Описание: Най-малките деца застават в хаотичен кръг и започват да се движат в този
диапазон. Разказвачът им подава „ден“ или „нощ“. Когато каже ден, те се разхождат и
вършат дневните си задачи. Когато каже нощ, всички трябва да клекнат и да заспят. Който
сбърка деня с нощта, изправи се твърде бавно или клекне твърде късно, изгаря. Играта
продължава, докато остане последния оцелял, който е обявен за победител. Отпадналите
деца могат да сформират двори кръг, само за тях, за да имат занимание, докато играта
приключи.
Игра „Игривите моми“ за по-големите момичета
Описание: Момичетата се разделят на два отбора, които се нареждат в права редица от
началната линия на състезанието. Пред всеки отбор се поставя по една купа, пълна с
орехи, и им се дава по една дървена лъжица. На финала от другата страна стои по един
човек с чувалче в ръка.
Всяко момиче трябва да вземе орех в лъжицата, да стигне до финалната линия, без да го
изпусне и без да си помага с другата ръка. Ако го изпусне, се връща на старта и взима нов
орех. Когато стигне до финалната права, взима ореха и се стреми да го вкара в чувалчето.
Ако пропусне, се води за нула точки. После се връща, предава лъжицата на следващия
участник и се нарежда най-отзад. Играта продължава, докато всички момичета се изредят
по два пъти. Победител е този, който е вкарал повече орехи в чувалчето си. Момчетата
помагат за играта и служат като мотиватори за състезателите и арбитри на правилата.
Нужен реквизит: Два чувала; две купи; две дървени лъжици; орехи
Игра „Дърпане на въже“ за по-големите момчета
Описание: Момчетата се разделят на два отбора, които застават един срещу друг. С
тебешир се рисува среда, а по средата на въжето се връзва кърпа. Единият отбор хваща
едната страна на въжето, другият отбор – другата. Почва дърпането. Победител е отборът,
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който успее да издърпа въжето така, че кърпата да мине от неговата страна на
нарисуваната среда. Играе се до три победи.
Нужен реквизит: Въже; кърпа; тебешир
Игра „Сляпа баба“ за по-големите деца (момичета + момчета)
Описание: Завързват се очите на човека, който ще е Сляпата баба и ще гони всички
останали. С въже се прави широк кръг, който ще е къщата на Сляпата баба. Децата се
подреждат от външната страна на въжето, а Сляпата баба застава в центъра на къщата.
Разказвач минава през всяко дете и го подтиква да влезе в къщата, с докосване по рамото,
за да не чуе Сляпата баба в коя част на въжето е. То трябва да влезе, да я дебне и да я
докосне по гърба, без да го хване. Ако го хванат, изгаря. Ако не го хванат, излиза от кръга
и предава щафетата на следващото дете. Играе се, докато остане един оцелял.
Нужен реквизит: Въже; кърпа за очи

Сесия XVII и ХVIII Разказване на истории
Разказването на истории може да се осъществява по различни начини и в различен
контекст:
- Неформално разказване на лични истории в ежедневието (напр. взаимодействие с и
между деца в училище или младежи в младежки център)
- Разказване на истории в конкретна среда или дейност (напр. жива библиотека, групова
работа, презентация, семинар и т.н.)
- Писмени разкази (напр. статия във вестник, блог публикация в блог, социални медии,
частни или групови чатове, уебсайтове и т.н.)
- Показване на истории чрез визуални медии (напр. снимки, видео, рисунки, комикси)
- Възпроизвеждане на истории (напр. театрален проект, ролева игра, видеоигри)
Разбира се, можете също така да смесвате жанровете за разказване на истории и
да помислите за други начини, които най-добре подпомагат вашите цели.
Както описахме по-горе, за да се случва ефективно разказване на истории е необходимо
да се стимулира активното слушане. Следващото упражнение ни идва на помощ за това:
Упражнения:
Упражнение Флуидна Скулптура
Цел: Да ангажира участниците в активно слушане и възпроизвеждане на ключовите
елементи на историята.
Източник: Джонатан Фокс и Джо Салас, Плейбек Театър
Обяснете, че флуидните скулптури са една от формите на Плейбек Театър.
Слушането или по-точно вслушването в историята на разказвача е ключово за
този вид театър, както и наблюдаването на езика на тялото им, интонацията и
основните емоции или послания.
Провеждане на упражнението.
Предвид, че децата са малки, сме адаптирали и опростили значително упражнението като
за тях. Вие играете ролята на диригент - посредничите между разказвача и изпълнителите,
които ще възпроизвеждат историята.
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Трябват ви петима доброволци: един разказвач и четирима изпълнители. Разположете
четири стола в редица с лице към публиката; това е мястото, където изпълнителите ще
седнат. Отдясно поставете два стола, разположени по диагонал; това е мястото, където
диригентът и разказвачът ще седнат.
Поканете четиримата участници-изпълнители да се присъединят и ги помолете да
седнат на четирите стола с лице към публиката. Инструктирайте ги да седят мълчаливо,
да слушат внимателно, тихо и да показват неутрални емоции, докато го правят.
Като диригент седнете на стола, разположен диагонално вдясно.
Поканете някого от останалите деца от „публиката“ на стола на разказвача, да
сподели кратка история, събитие или спомен за момент, който съдържа силна емоция за
тях. Примерите могат да включват влюбване, пътуване в чужбина, раждане на
братче/сестриче, подарък от скъп човек и др. Детето сяда в стола на разказвача от дясно
и споделя своята история.
По време на разказването на историята изпълнителите трябва да слушат
внимателно, като забелязват жестовете на ръцете, изражението на лицето и емоциите на
разказвача.
След като разказвачът завърши своята история, може да се наложи да уточните с
него чрез кратка дискусия кои емоции е почувствал или кои основни аспекти на историята
би искал да види изпълнени.
След като разказът завърши, кажете: "Да гледаме!".
Наредете на изпълнителите да се изправят с неутрални емоции, с ръце прибрани
встрани. От тях се изисква да създадат калейдоскоп от образи и звуци, които отразяват
чувствата и мислите на разказвача. Всеки изпълнител трябва да представи различен
аспект от историята, да подчертае различно чувство или емоция, която е била изразена
чрез разказването на историята, а не чрез линейния разказ на самия сюжет на историята.
Движенията на изпълнителите трябва да бъдат вдъхновени от историята. Един по един,
изпълнителите се изправят и правят препратки към историята със звуци и движения, така
че да отразят емоциите и посланията на разказвача.
След като всеки изпълнител влезе в образ, той продължава да изпълнява
движенията и звуците си, докато всички изпълнители свържат звуците, движенията и
емоциите си по единен начин. Изпълнителите ще намерят момент, в който звуците и
движенията им естествено ще застинат. Цялата флуидна скулптура трябва да бъде в
действие не повече от една минута. След замразяването, инструктирайте изпълнителите
да се върнат на столовете си и да погледнат към разказвача. Важно е да се благодари на
разказвача чрез използването на визуален контакт.
Като диригент прехвърлете вниманието обратно към разказвача, като попитате:
"Видяхте ли елементи от вашата история?" и помолете публиката и изпълнителите да
слушат, докато разказвачът описва аспектите на флуидната скулптура, които може да са
резонирали с неговата/нейната история.
Сменяйте ролите на диригент, разказвач, изпълнители и публика след всяка история.
Странични бележки: Продължете да давате насоки на изпълнителите за активно слушане,
улавяне на емоциите, изразени от разказвача, физика и използване на символи/образи.
Възможни въпроси за размисъл:
▪ Какво се случи?
▪ Какво забелязахте в това упражнение?
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▪ Защо е важно да слушаме историите на други хора? Какви ползи може да има за нас и
за другия? Как може да ползваме тези истории в това, което правим?
• Как може да покажем, че слушаме активно?
• Как може да подобрим уменията си за слушане?
• Как може да използваме това, което сме чули?
Минаване по кръга. Споделяне. Дискусия.
Това упражнение може да отнеме цялото време на една сесия, но е ключово за развитието
на много умения, както и да бъде направено много интересно и забавно за децата. Ако от
„публиката“ нямат подходящи истории, могат да бъдат подготвени такива от водещите
предварително и „разказвачът“ може да ги чете/пресъздава. В случай, че историите не са
познати на децата, по-добре актьорите да ги направят, за да заинтригуват своите зрители.
Това упражнение даде тласък на събирането на истории от живота на квартала.
Помолихме децата да съберат и „донесат“ следващия път типична любима история от
детството на своите родители и прародители. Да ни разкажат нещо, което определят като
„само тяхно“.
Нашите деца са още много малки, за да направят сами своята домашна работа – да
напишат измислена от тях приказка или история от техния етнос, с която да ни запознаят,
затова се обърнахме за помощ към цялата общност. Срещнахме подкрепа в лицето на
Сдружение „Жителите на Столипиново“, което ни съдейства с ангажирането на
последователи в квартала.
Всяка „домашна“ история, когато пристигне, се прочита от всички и се коментира
подобаващо.
Разказване на истории със зарчета
Екипът ни разполага с комплект от 6 зарчета, на които са изобразени различни
символи: слънце, лапичка, сладолед, чадър и т.н. Огледжайте се за подобни комплекти по
магазините. Може да се направят подобни, ако си закупите по-големи дървени зарчета и
залепите стикери със символи.
Ход на упражнението: Зарчетата се разбъркват и всяко дете ги хвърля едновременно,
за да състави собствена история от получената конфигурация.
Екипът забеляза, че този вид разказване допадна изключително много на
малчуганите и се очакваше с ентусиазъм всеки път. Поради популярността на „приказните
зарчета“, ги ползвахме повече от един път в различна среда.
Може да видите част от историите тук.
Разказване на история с топка
За целта е необходима мека топка. Участниците са подредени в кръг. Първият,
който държи топката започва история с „Имало едно време…“ и да допълни с дадена дума
или словосъчетание, подава на следващия, който трябва да продължи историята.
Разказване на история с карти – може да ползвате Dixit или други подобни карти с
абстрактни картинки. Такива са и картите OH, които лесно могат да се намерят.
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Сесия ХIХ - изработване на маски и костюми за карнавала
През месец май започна подготовката на децата за карнавала.
Екипът, заедно с децата, изготвят карнавални маски от подръчни материали, сред
които блокчета, цветна хартия, мъниста, лепящи кристали, картон, моливи и флумастери.
Използват се както готови макети на по-сложни фигури, така и импровизация в цветовете,
формите и стила на маските. Всичко изработено се съхранява в училището или от екипа,
за да се предостави отново за карнавала. При нас датата на финалното събитие
съвпадаше с края на учебната година, поради което съгласувахме програмата съвместно
с учителите.
Тук е мястото да изразим своята признателност към педагозите от СУ „Найден Геров“,
които бяха неотлъчно до нас през целия процес и съдействаха за случването на всички
наши занимания. Тяхната отзивчивост и отдаденост към децата и проекта се прояви и в
края, когато лично се ангажираха да търсят, изработват и дори купуват костюми за децата.
Тяхната намеса беше безценна и по отношение съхранение на изработените материали
до карнавалния ден.
В подготовката и популяризирането на карнавала се включи и местната общност. Беше
определено жури, с което се срещнахме предварително, за да уточним критериите.

Сесии на открито ХХ +

Екипът ни проведе няколко сесии на открито.
Едната от тях се състоя в парк Каменица в деня на детето – 1 юни, когато присъствахме на
събитие на партньорите ни от Община Пловдив – район „Източен“, с участието на деца от
целия район. По този начин успяхме да популяризираме дейностите на „Приказната кутия“
и сред други деца, включили се спонтанно по време на празника.
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Обстановката извън училище стимулира децата и по наши наблюдения оценяват
положително разнообразието и смяната на средата. В някои моменти дори са поконцентрирани, отколкото в учебната зала.
Проведохме почти всички редовни игри – от физическата и вокална подготовка до
упражненията за импровизация и разказването на история. Всяко дете, освен много
забавни моменти и усмивки, получи стикер и шапка за своето участие с логото на проекта.

ФИНАЛНО ЗАНИМАНИЕ
ПРИКАЗЕН карнавал
Проектът приключва с организирането на празничен карнавал, в който учениците се
превъплъщават в любими герои от приказки, филми, книги, комикси, видео игри, митология,
фолклор и други. За целта заниманията се разделят на две части.
Празникът може да се извърши във физкултурния салон, на двора или в някоя поголяма зала. Осен децата и водещите, се канят DJ, музикални и танцови изпълнители, по
собствено усмотрение. Плюс е, ако част от тях са от същото училище, за да може повече
младежи да участват активно и да изявят таланта си. Не на последно място, се канят да
присъстват родители, роднини и близки приятели на децата, за да станат лично свидетели
на прогреса им и да ги подкрепят.
В големия ден приготовленията започват от сутринта. Екипът се събира, заедно с
директорите и преподавателите, и всички единно помагат на децата да се подготвят за
карнавала. Който има собствен изработен костюм, пристига в училището с него, а
останалите се преобличат на място. Професионалистите и учителите им съдействат като
ги гримират, според избрания персонаж. При нужда помагат за прически, аксесоари и
бижута. Самите те също се преобразяват в костюми, за да са в тон с атмосферата и
веселото настроение.
Задължителен елемент на приказния карнавал е конкурсът за най-добър костюм,
където персонажите се оценяват от почетно жури, съставено от директора на училището,
членове на МКБППМН, както и уважавани хора от общността, с която се работи.
Критериите за оценяване са оригиналност, собственоръчна изработка, най-голяма прилика
с персонажа и артистичност. След като всяко дете представи по игрови начин своя костюм
на журито и публиката, се определят трима победители, които биват наградени.
По желание на екипа, може да се разиграе и томбола с награди, в която участват всички
деца с костюми, без значение дали са спечелили в състезанието, или не.
Тържеството приключва с много танци и музика, снимки за спомен и незабравими
емоции.

„Три дена яли, пили и се веселили.
И аз там бях, пих и ядох, по брадата ми тече,
в устата ми не влезе...“
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Благодарим на колегите си

Божидар Георгиев (актьор) и Александър Карамфилов (фотограф), както и на
всички колеги и съмишленици, които се включиха в проекта, за съвместната
работа и запечатаните прекрасни моменти от нея!

Специални благодарности за партньорите ни от СУ „Найден Геров“ и
подкрепата, която срещнахме ви лицето на г-жа Гавазова, г-жа Севдалина
Рапчева и техните педагогически екипи.
Настоящото ръководство е съставено от Емилия Крушков и Паулина Гегова
(водещи психолог и актьор в екипа на проект „Приказна кутия“), като за целта
са ползвани добри практики от техния предишен професионален опит и следните
Източници:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вълчев, Р. Интерактивни методи и гражданско образование. С., 2005.
Енциклопедия по психология. Под ред. На Р. Корсини. С., 1998
Игнатов, М. Интензивно общуване и личностна промяна. С., 1990.
Методи за работа в малка група. С., 2000.
Морено, Дж. Основи на психодрамата. С., 1994.
Active Training by Mel Silberman
Developing Facilitation Skils by Patricia Prendiville
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