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Вместо увод: Значението на социалните умения 

 

Доброто социално поведение означава, че човек е общителен, способен да се 
адаптира към непозната среда, да привлича и задържа вниманието на хората, да 
участва в социални дискусии и други групови дейности (1). В допълнение към това, се 
предполага, че децата с добро социално поведение ще бъдат компетентни и в 
социалните си умения. Това ще им бъде полезно за създаването на приятелства и 
връзки с останалите членове на тяхната общност. Вон и Хугън (2) считат, че социалните 
умения включват способността да се взаимодейства по положителен начин със 
семейството и други хора. Това би означавало, че социално компетентният човек ще 
може да се приспособява и да общува ефективно.  

Добрите социални умения помагат на хората да си сътрудничат, да контролират своето 
поведение и да разбират потребностите и желанията на другите хора.  

Това, което детето вижда по време на периодите му на развитие и израстване, е част от 
процеса на учене. Наблюдаваният субект стимулира развитието на познавателния ум 
на детето. По същия начин поведението, наблюдавано от детето ще се превърне в 
ръководство и пример за него. Детето получава информация за социалното общуване 
посредством наблюдение и имитация (3). В психологията  съществува теория, наречена 
''социално-когнитивна теория''. Тя постулира, че няма нужда да имаме опит с 
определена активност, за да се научим да я изпълняваме – достатъчно е да 
наблюдаваме някой друг да я върши. Социалното учене или ученето чрез наблюдение  
се появява вследствие на наблюдаване, запомняне и имитиране на поведението на 
другите. Най-често това са хората, с които живеем или учим, тъй като имаме допир до 
тях и техния стил на живот всеки ден. През 1963 година канадският психолог Алберт 
Бандура провежда експеримент, в който изследва 66 деца от яслата, като ги разделя на 
три групи. Всички деца от трите групи гледат запис, на който възрастен удря и рита 
куклата “Бобо“. Това е най-забележителният експеримент, който измерва поведението 
на децата, след като видят, че възрастният получава награда, бива наказан или няма 
никакви последици за това, че е удрял куклата Бобо. Това показва, че хората не само се 
учат, когато биват възнаграждавани или наказвани, но също могат да се учат, гледайки 
как някой друг е възнаграждаван или наказван. Децата са като ‘‘гъби“, които попиват 
всичко, на което са свидетели.  

Неспособността на децата с нарушено зрение да наблюдават и имитират социалното 
поведение в средата, която ги заобикаля, се отразява на тяхното социално поведение. 
Това повлиява сериозно на развитието на всички техни умения, включително на 
социалните такива. Те са толкова значими, колкото и останалите. 
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Приемането на детето се базира на неговата способност да взаимодейства ефективно и 
да се държи добре. С други думи развиването на такива умения от най-ранна възраст е 
от съществено значение. Това не е задача само на родителите, а и на училищата, които 
играят важна роля за усвояването не само на обучително съдържание и знания, но и на 
социални умения. Родителите на деца със специални потребности неизменно се 
надяват, че техните деца ще бъдат приети от техните връстници и разчитат, че 
училището ще възпита както техните, така и всички останали деца, на необходимите 
социални умения. Родителите осъзнават, че без добри социални умения и поведение, 
техните деца ще се сблъскват с трудности в адаптацията към различни ситуации и 
поради това могат да изпаднат в изолация от страна на техните връстници.  

Всички деца, включително тези със зрителни проблеми, преминават през процес на 
развитие на социални умения. Според Сакс и неговите колеги (4), в съгласие с Бий и 
Боди (5), социалното поведение на детето се повлиява от няколко фактора, сред които 
обучителния опит в най-ранна възраст, подкрепата получавана от членовете на 
семейството и способността да се адаптират към средата. Децата с нарушено зрение 
трудно се адаптират към средата и от там произтичат доста ограничения в 
натрупването на опит чрез взаимодействие с въпросната среда. Социалните 
компетенции на децата с нарушено зрение не са така добри като тези на зрящите деца, 
защото на тях им липсва обратна връзка и оценка на тяхното социално поведение, 
както и те самите реагират слабо спрямo поведението на останалите.  

Децата с нарушено зрение се нуждаят от програма за развитие на социални 
компетенции поради две основни причини: първо, децата със специални потребности 
са по-трудно приемани от децата без такива; социалната изолация от страна на 
връстниците може да повлияе на развитието на детето със специални потребности по 
негативен начин и това да се прояви в годините на зрялост. Това е причината да е 
толкова важно за децата с нарушено зрение да развият добри социални умения – 
способността им да взаимодействат, да се разбират с други хора ще им помогне да не 
изпадат в социална изолация.  

 

Стратегии за интервенция 

За хората с нарушено зрение интервенцията е необходимост, а стратегиите за нейната 
реализация следва да бъдат внедрени както във формалното, така и в неформалното 
обучение/образование. По-долу ще посочим няколко предложения за интервенция, 
които могат да се използват за подобряване на социалните умения и социалното 
поведение на деца с нарушено зрение и максимизиране на социалната им интеграция. 
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Всяко от предложенията ще бъде погледнато през призмата на приложния театър, 
който целим да въведем като дългосрочна и устойчива социална иновация в България: 

а) обучение по социални умения заедно със зрящи връстници – поставяне на деца и 
младежи с нарушено зрение, и такива с нормално зрение в изпълнение на съвместни 
театрални упражнения. 

б) поведенчески договор: осигуряване на подкрепа на деца и младежи с нарушено 
зрение, които срещат затруднения да работят независимо или да взаимодействат 
ефективно в група, чрез поставянето им в екип с ученик с подходящо социално 
поведение в множество разнородни обучителни и общностни ситуации. Приложният 
театър е отлично средство за тестване на различни житейски ситуации и развиване на 
умения за правилно реагиране и справяне. 

в) физически умения: директна интервенция спрямо децата и младите хора за 
развиване на умения за използване на подходящо физическо поведение. Приложният 
театър е средство, което може да бъде пригодено към всички нужди. То се грижи както 
за съзнанието и речта, така и за тялото, което е носител на съзнанието, и без което 
съзнанието не може да намери други начини да се изяви. Тази физическа страна на 
театъра и възможността, отново чрез поставяне в най-разнородни ситуации, на тялото 
да ги изживява, заедно със съзнанието, е изключително силен и ефикасен инструмент 
за обучение за усвояване на правилни физически умения – стойка, позиция и 
положение на тялото и главата, насочване на очите в посока на говорещия, използване 
на мимики и жестове по време на комуникация, защото въпросните чисто визуални 
инструменти са ключа, който може да неутрализира по-голямата част от напрежението, 
което зрящият изпитва по време на общуване с човек с нарушено зрение.   

г) обучение за възприемане на положително отношение: следва да се използва за 
работа с деца/младежи с нарушено зрение, които са по-скоро пасивни или агресивни, 
отколкото позитивни. Дейностите следва да насърчават положителното отношение и 
участниците в тях следва да получат възможност да споделят своя опит. В приложния 
театър, който използваме в рамките на проекта, основните задължителни подходи, 
които изискваме да бъдат съблюдавани са: „моята цел не е само аз да изглеждам 
добре, а цялата група да изглежда добре, т.е. аз се грижа за имиджа на 
останалите; аз реагирам с «да, и...», вместо с «не», защото след едно «не» е много 
трудно да се генерира поредица от други събития, ефекти и резултати; аз съм 
гъвкав/а в комуникацията и дори да имам изградена представа за това как нещо в 
общата работа би следвало да се развие, аз съм готов/а да приема предложението 
на моя партньор/и и да го развия заедно с него/нея.’’ Това са правила от 
импровизационния театър, които развиват изключително ефективно положителното 
отношение и посредством игри и забавление, създават възможност да се докаже защо 
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обратното отношение (негативно, пасивно) не води до добри резултати, както за 
личността, така и за общността.  

За да се развият най-добре социалните компетенции на децата/младежите с нарушено 
зрение, е добре участниците в театралните уъркшопи да бъдат с различно зрение – от 
напълно липсващо, до нормално. Така ще се постигне подобрена социална 
комуникация между зрящи и незрящи, която ще започне от фасилитираната и сигурна 
среда на уъркшопа и ще премине неусетно в ежедневното общуване в и извън 
училище. Фасилитаторите на театрални уъркшопи трябва да подготвят своите 
предложения за упражнения по начин, който отговаря на уникалните потребности на 
младежите, с които предстои да се работи, в зависимост от обучителната среда, в която 
ще се развива действието. Упражненията трябва да бъдат разнообразни и да помагат 
за развиване на добра стойка, изражение на лицето, поглед, положително отношение, 
жестове и уверен, спокоен говор.  

Някои деца и младежи с нарушено зрение демонстрират силни стереотипни паразитни 
движения, още известни като «манеризми» или «блайндизми», които могат да 
включват клатене на тялото, притискане на очите, клатене на главата, подскачане, 
пляскане или въртене на ръцете. Движения от този тип намаляват тяхната лична 
ефективност и възможности за социална интеграция. Учителите, родителите и 
фасилитаторите трябва да насочат вниманието си така, че да помогнат на децата да 
устояват на необходимостта да възпроизвеждат тези движения, в името на добрата 
социална интеграция. Според Сакс, за да са успешни социално, учениците с нарушено 
зрение имат необходимост от развиване, освен на положителна самооценка и 
самочувствие, така и на силна идентичност или индивидуалност. За тази цел учителите 
или фасилитаторите трябва да разберат факторите, които влияят или пречат на 
развитието, защото в дългосрочен план ще бъде от голяма полза на младежа с 
нарушено зрение да бъде избирателен и компетентен в неговото социално поведение.  

Придобиването на социални умения не е естествено за децата с нарушено зрение, а 
изисква обучение и поддържане. Възможностите за такава подготовка са ограничени, 
особено в образователна система като българската, която е с изразено академичен 
фокус. Възползването от възможностите, предлагани от упражненията на приложния 
театър, е задължително и следва да бъде интегрирано в практиката на всички училища 
или ресурсни центрове, осигуряващи обучение и грижи за деца и младежи с нарушено 
зрение. Родителите следва да бъдат включвани възможно най-ефективно и 
интензивно, защото поддържането на уменията и новите отношения (положителни, 
подкрепящи, с вяра в себе си и висока самооценка), включително към самия себе си, е 
задължително да се поддържат в семейната среда. Възприемането на положително 
социално поведение ще помогне на детето/младежа с нарушено зрение не само да 
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взаимодейства ефективно със зрящите връстници и с възрастните, но и ще го направи 
способен да взема независими решения, да поема отговорност за своите действия и да 
се чувства уверен и успешен в света на зрящите (6).  

 
 

1. Подготовка и провеждане на театрални уъркшопи 
 
Преди да преминете към подбиране и комбиниране на упражнения за вашия уъркшоп 
(представени в точка 2 от настоящото ръководство), първо бихме искали да ви дадем 
малко основна информация относно онези елементи, които задължително трябва да 
вземете предвид, когато се подготвяте, без значение от конкретната посока, в която ще 
насочите уъркшопа. Тези важни елементи на всеки уъркшоп са резюмирани по-долу и 
стъпват на опита, който партньорите натрупаха по време на пилотните уъркшопи с 
децата в София и Варна.  

 

Брой участници с нарушено зрение 

Тук трябва да вземете предвид потребностите и очакванията на децата и младежите, 
които желаете да включите в уъркшоп дейности. По-малките групи – до 10-12 
участника са по-лесни за управление и могат да бъдат ефективни дори и от малък брой 
фасилитатори (не повече от двама или трима). В малките групи има време и 
възможност да се отдели достатъчно внимание на нуждите на всеки отделен участник. 
Индивидуалната подкрепа е напълно възможна, а обратната връзка, която участниците 
могат да дадат - доста по-ясна след всяка поредна среща. Това в крайна сметка води до 
ефективност в работата.  

В по-големи групи – от по 20, 30 или повече участници – може да се работи, когато има 
необходимост от дейности за загряване, за повдигане на настроението и настройване 
за работа, за пеене заедно, за повдигане на духа на участниците, така че те да се 
почувстват част от нещо голямо и значимо. Раздробяването на голямата група на по-
малки такива ще направи съсредоточената работа възможна.    

В случаите, когато голямата група е налице обаче, задължително е да включите в 
програмата на вашите уъркшопи дейности и упражнения, които да обхващат всички в 
съвместни, било то и кратки, дейности. Това е изключително полезно за формиране на 
общност. Ако програмата се простира върху няколко поредни дни, логично би било 
всяка сутрин участниците да стартират заедно и в голяма група да преминат през сесия 
за загряване и настройване, преди да се разпределят в по-малки работни групи. Преди 
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въпросното разделяне по малки групи, за участниците е важно да установят чувство за 
общност. Младежите се нуждаят от обща цел, от усещането, че са част от една 
сплотена и подкрепяща общност, и че споделят една обща хуманност. Дейностите за 
голяма група следва да бъдат формирани по начин, който да дава на младежите 
възможност да се отпуснат, да работят комфортно с другите, да размият бариерите и 
да играят заедно. Заниманията за голяма група се базират най-вече на елементна игра, 
използване на дейности с повишено темпо (физическа активност, пеене заедно), с цел 
установяване на усещането за част от общност, радост и настройване за същината на 
работата, която предстои в малките групи. По време на тези сесии, младежите могат да 
бъдат разпределяни в по-малките групи, да бъдат запознавани с характерните 
особености и символи на малките групи, за да се сдобият с чувство за идентичност с 
въпросната малка група, от която ще бъдат част. Когато фасилитаторите са повече, 
сесиите в голяма група са много важни, защото те дават възможност на младежите да 
се запознаят с практиката и подхода на всеки отделен фасилитатор. Работата в голяма 
група е добра възможност за песни, игра и забавление заедно в дух на единство, 
лекота и креативност. 

 

Брой фасилитатори/обучители/помощници и изисквания по отношение на техните 
умения 

Идеалният фасилитаторски екип включва един изявен лидер фасилитатор, който 
определя темпото, дава инструкциите и следи цялостния процес и поне един или 
двама помощник фасилитатори, които да поемат уъркшопа на моменти, на база на 
предварително подготвената програма, като предлагат упражнения, които водят, но 
след изпълнението им, думата отново се дава на водещия фасилитатор, а 
помощниците се връщат към задачата си да осигуряват подкрепа на участниците с 
нарушено зрение в процеса. Екипът фасилитатори трябва да включва експерти, които 
имат добро познаване и разбиране на темата за зрителните нарушения и имат опит в 
работа с деца и млади хора, както и в провеждане на театрални уъркшопи. 
Разпределението на задачите сред членовете на екипа, заедно с конкретните 
инструкции, се описват за всяко отделно упражнение. В допълнение към 
фасилитаторите, всяка уъркшоп група по приложен театър трябва да бъде съпътствана 
от помагачи, особено ако дейностите се случват в среда/помещения, които не са 
познати на участниците с нарушено зрение. Когато дейностите се провеждат в училище 
и участниците са добре ориентирани, наличието на такива помагачи не е 
задължително. Помагачите са възрастни, които не са ангажирани с театралната работа, 
а единствено със състоянието и нуждите на участниците с нарушено зрение. 
Отговорностите на помагачите са свързани с това да обгрижват. Те напускат зоната на 
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уъркшопа единствено, когато трябва да се погрижат за конкретен участник с нарушено 
зрение и участниците никога не бива да остават без подкрепящи ги помагачи.  

Когато в групите има участници с пълна слепота, за по-добра ефективност на 
уъркшопите е за препоръчване да има поне по един ко-фасилитатор в помощ на най-
много двама напълно слепи участници.  

 

Мястото, в което следва да се провежда един уъркшоп, трябва да бъде проверено и 
одобрено по отношение на изискванията за безопасност. Това, което следва да бъде 
взето предвид, е представено в Приложение 3 „С мисъл за средата” в ръководството по 
„визуална информираност“. Необходимите за всяка уъркшоп сесия материали зависят 
от подбраните упражнения. Във формата за описване на упражненията изрично се 
посочва дали са необходими някакви материали за успешното изпълнение на 
упражнението.  

 

Цели на уъркшопа. Целите на уъркшопа зависят от доста неща. Когато стартирате 
работа с нова група, която преди не е участвала в подобна дейност, целта трябва да 
бъде да се развива физическата и вербална увереност на участниците посредством 
театрални упражнения. Ако обаче групата вече е участвала в подобни уъркшопи, 
членовете й са опитни и уверени, целта на уъркшопа за тях би могла да бъде свързана 
със създаването на съвместна пиеса, с която да се представят или с работа по 
лидерските им умения – как те биха могли да оформят и провеждат театрални 
уъркшопи за други деца и младежи с нарушено зрение. Според това, което 
конкретната ситуация изисква, ще трябва да бъдат подбрани онези упражнения, които 
имат подходящи цели, както и да бъдат представени част от другите упражнения, но с 
идеята, че се обучават фасилитатори.  

 

Инструменти за мониторинг на процеса и постигането на целите. Когато се започва 
уъркшоп е необходимо да бъде подготвен списък с въпроси, чрез които да се събира 
информация и обратна връзка от участниците с нарушено зрение. Това ще бъде от 
полза при избора на упражнения, а и изобщо за цялостния подход към 
структурирането и провеждането на уъркшоп срещите. Трябва да бъдат фиксирани 
някои критерии за качество – на база на реакциите, поведението и обратната връзка от 
участниците с нарушено зрение (ниво на удовлетворение, самооценка на увереността в 
комуникацията с другите – както с връстници, така и с трети страни – без значение дали 
са с увредено зрение или не …). Тези въпроси следва да се задават индивидуално на 
участниците, за да може да се направи оценка на всеки един от тях – личните 
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проблеми и потребности със сигурност варират при различните деца, обаче в никакъв 
случай фасилитаторите не бива да пропускат нито едно от тях в процеса на мониторинг 
и оценка. Това е роля и задача, която отлично се вписва в задълженията на помощник 
фасилитаторите и/или помагачите. 

 

 

2. Театрални упражнения 
 

Предложено от Динос Аристиду, UCAN 
Заглавие на 
упражнението 

Свързване на двойки 

Време за 
изпълнение 

5-10 минути 

Цели на 
упражнението 

Да се срещнеш и работиш с нови хора по един сигурен и забавен 
начин. Да постигнеш сътрудничество бързо. 
Да използваш тялото по креативен начин. 

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

Разпределяне по двойки. Фасилитаторът назовава двойки 
предмети, които вървят заедно и докато преброи до 10, 
партньорите трябва да са намерили начин да се превърнат във 
въпросната двойка предмети, като използват единствено своите 
тела.  
Например чук и пирон, нож и вилица, обувка и ходило, музикант и 
неговия/нейния инструмент, чашка и чинийка.  
Това е едно бързо упражнение. Фасилитаторите трябва да сменят 
двойките, така че младите хора да имат възможност да работят с 
възможно най-много хора. Тъй като упражнението е бързо, то 
насърчава моменталното взаимодействие и партньорска работа. 
То е и забавно въведение относно използването на тялото. Това 
упражнение може да бъде развито до по-големи обекти, така че 
съвместно да го изпълняват групи от по трима или четирима 
участници.  
При всяка смяна на партньорите, трябва да се уверите, че преди да 
зададете командата, партньорите са се представили един на друг и 
са се здрависали. След края на упражнението младежите трябва да 
си благодарят. По този начин се формализира представянето и 
младежите по-успешно запомнят имената си.  

Въпроси за оценка 
от страна на 
участниците с 

С колко различни хора работихте? 
Кои предмети според вас бяха най-трудни да изобразите? Защо?  



                                                                                                                             

Номер на договора: BG05M9OP001-4.001-0010-C01 10

Проектът е финансиран от ЕС и ЕСФ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП 
РЧР) 2014-2020г., „Транснационални и дунавски 

партньорства за заетост и растеж“  
BG05M9OP001-4.001 

нарушено зрение 

Оценка на 
упражнението 

Обикновено резултатите от оценката показват, че упражнението 
успява да въвлече всички младежи и те се забавляват, като 
участват с отдаденост и се наслаждават.  
 

Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Упражнението е описано ясно и е много 
полезно; фасилитаторът следва да е наясно, че ако в групата има 
повече напълно незрящи участници, упражнението може да не е 
толкова динамично или да изисква повече време за изпълнение. 

Видео материал/и Видео с демонстрация за изпълнение упражнението, изпълнено от 
Динос Аристиду: https://www.youtube.com/watch?v=-4TF3DmEkmk 
– от минута 33:03 до минута 36:00. 

 
 
 

Предложено от Маред Джарман, UCAN 
Заглавие на 
упражнението 

„Къщата на великана“ 

Време за 
изпълнение 

5-10 минути 

Цели на 
упражнението 

Сработване и бързо опознаване на другите по един забавен начин.  
Загряване на тялото и настройване на ума да мисли креативно.  

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

Участниците са разделени в групи от 5 до 6 души. Фасилитаторът 
назовава обекти от «Къщата на великана», които групата трябва да 
сътвори чрез телата си в рамките на 10 секунди. Единственото 
правило е всички в групата да са физически свързани. Например „В 
къщата на великана се намира четката му за зъби / неговият стол / 
часовникът му / слънчевите му очила /сувенир от Айфеловата кула 
/ неговият таван / масата със сервираната му вечеря / спалнята на 
гиганта” и т.н.  
Фасилитаторът трябва да създава история посредством тези обекти 
и да насърчава участниците да споделят идеи какво още би могло 
да има в къщата на гиганта.  

Въпроси за оценка 
от страна на 
участниците с 

Как се чувствахте по време на упражнението? 
Кой обект, който сте създали заедно, ви хареса най-много? Защо? 
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нарушено зрение 

Оценка на 
упражнението 

Това е едно изключително увлекателно упражнение, на което 
обикновено се наслаждават младежи с всякакви умения. То помага 
бързо да установят сътрудничество и да се наслаждават на 
компанията на останалите. Тествано е с младежи с нарушено 
зрение, включително напълно слепи, но и със зрящи.  
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни, а упражнението 
провокира работа в група по един забавен начин. 

Видео материал/и Видео с демонстрация на изпълнение на упражнението: 
https://www.youtube.com/watch?v=QdgKEigrFrw&feature=youtu.be  
 
Видео с демонстрация за изпълнението на упражнението, 
реализирано от Динос Аристиду: 
https://www.youtube.com/watch?v=-4TF3DmEkmk – от минута 36:00 
до минута 39:35. 

 
 
 

Предложено от Меган Джон, UCAN 
Заглавие на 
упражнението 

Предаване на плясване 

Време за 
изпълнение 

5 минути 

Цели на 
упражнението 

Групата да се съсредоточи.  
Да започнат да работят като екип и да се слушат едни други. 
Работа по координация и ритъм.  
Забавление. 

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

Водачът обяснява упражнението на групата. Групата трябва да 
предаде индивидуално плясване по кръга. Например, 
фасилитаторът може да започне като предаде плясване с ръце към 
човека, който стои до него/нея отляво. След това, въпросният 
човек отляво на фасилитатора, трябва да предаде плясването с 
ръце на своя съсед отляво и така нататък. Това продължава, докато 
плясването не се върне до фасилитатора.  
Фасилитаторът продължава с предаване на плясването отново към 
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своя съсед отляво, като насърчава групата да ускори темпото, за да 
видят колко бързо могат да изпълнят упражнението.  
Ако фасилитаторът счита, че групата се справя добре, той може да 
добави второ плясване към кръга.  
Следващата фаза ще стартира отново с обясняване на правилата на 
упражнението от страна на фасилитатора. Този път плясването 
трябва да включва двама души едновременно. Фасилитаторът се 
обръща с лице към съседа от лявата страна, двамата се гледат и 
трябва да плеснат едновременно. След това съседът отляво се 
обръща към следващия от неговата лява страна и отново плесват 
заедно. И така нататък, докато плясването мине през целия кръг. 
Фасилитаторът трябва да насърчи групата да увеличава скоростта.     

Въпроси за оценка 
от страна на 
участниците с 
нарушено зрение 

Как се чувствахте по време на упражнението? 
Хареса ли ви енергията и ускоряването на изпълнението на 
упражнението? 
Как си сътрудничихте с останалите?  

Оценка Това е увличащо упражнение, на което обикновено се наслаждават 
младежи с всякакви умения. То им помага да развиват 
координация и фокус и в същото време да се забавляват.  
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни. Когато в групата има 
напълно незрящи участници, в инструкциите, давани от 
фасилитатора, трябва да се включи възможността самите 
участници да изберат как да се синхронизират. 

 
 

Предложено от Бърнард Лейтъм, UCAN 
Заглавие на 
упражнението 

Пръчки 

Време за 
изпълнение 

5 - 10 минути  

Цели на 
упражнението 

Постигане на пространствена осъзнатост и въведение към темата 
за танца и движението.  

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 

Това е изключитлено въздействащо упражнение, което може да се 
превърне и в представление.  
То представя работата по двойки и усещането на движението и 
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или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

емоциите на партньора. Отново отбелязваме, че слушането на 
посоченото музикално парче е от съществено значение. То ще 
определи настроението и ще помогне на участниците да работят 
със звука и съвместно с друг човек.  
Инструкции на фасилитатора: Намерете си партньор. Застанете с 
лице един към друг. Всеки от вас има по една пръчка.  
Подайте единия край на вашата пръчка на партньора. 
Балансирайте пръчките като ги придържате единствено с 
върховете на показалците. 
Слушайте музиката. 
Трябва да сте леко разкрачени, така че да ви е удобно и да можете 
да се движите свободно и да сте балансирани.  
Не забравяйте, двамата сте свързани чрез вашите пръчки. 
Започнете да се движите. Бавно. Проучвайте пространството около 
вас. Когато се почувствате по-уверени като двойка, раздижете се в 
пространството. Имате колене. Сгъвайте ги. Имате ръце. 
Протягайте ги.  
Единият от двамата може да води, а другият да следва. Сменяйте 
си ролите. Работете заедно. Вярвайте си. Открийте всичко, което е 
възможно.  
Фасилитаторите трябва да предлагат минимална подкрепа и да 
оставят участниците сами да търсят своя път сред музика и 
движение. Фасилитаторите трябва да насърчават с похвали при 
всяка възможност. 
 
Необходими материали: Еднометрови бамбукови пръчки. 
Внимание: уверете се, че няма груби ъгли и участниците са под 
постоянно наблюдение. Музикален фон: „Sacrifice” на Lisa Gerrard 
или нещо от този жанр. 

Въпроси за оценка 
от страна на 
участниците с 
нарушено зрение 

Как се чувствахте по време на упражнението? 
Какво ви хареса най-много?  
На какво според вас ви учи това упражнение? 
Каква музика бихте искали да слушате следващия път, когато 
правим това упражнение?  

Оценка на 
упражнението 

Това е много въздействащо упражнение, което обикновено носи 
удоволствие на младежи с всякакво ниво на опитност. Изборът на 
музика е много важен, защото тя ще зададе настроението и 
скоростта на движение. Следете участниците да боравят 
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внимателно с пръчките. Упражнението е безценно не защото 
помага на човек да намери идеалния партньор в този 
импровизиран танц, а защото помага да се научим да се 
сработваме с темпото, на който и да било партньор.  
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни; упражнението е 
динамично и полезно, защото се изгражда доверие и умение за 
следване и водене на „друг”.  

Видео материал/и Видео с демонстрация на упражнението: 
https://www.youtube.com/watch?v=-4TF3DmEkmk – от минута 22:37 
до минута 25:45. 

 
 

Предложено от Цвета Балийска-Соколова, ФРКБПГО 
Заглавие на 
упражнението 

Намери ръцете 

Време за 
изпълнение 

10-15 мин (зависи от броя участници, подходящо и за много 
големи групи от 30 човека) 

Цели на 
упражнението 

Упражнението е за свързване и за създаване на интимна 
атмосфера в групата. За осъзнаване на сетивността и за 
информацията, която получаваме за другите без да ги виждаме. 
Доверие, че можем да се движим в пространството с тези хора,  
със затворени очи. 

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

Подходящо е за големи групи. Минимум 8-10 деца. Ако децата са 
по-малко веднага ще се намерят. Първо водещият решава как да 
раздели децата по двойки. Може да е по избор, или като ги 
групира според цвета на косата или с човек, когото познават най-
малко и т.н. След това обяснява условията - всички са със 
затворени очи до края на упражнението, за да бъдат равноправни 
с напълно слепите участници. Водещият води участниците стъпка 
по стъпка. В самото началото им казва да следват инструкциите без 
да задават въпроси или да подхвърлят реплики. Упражнението се 
изпълнява без да се говори. Имат няколко минути да „наизустят” 
ръцете на патньора си, опознават ги максимално добре. След това 
водещият казва „опознайте пространството”. Всички започват да се 
движат. След няколко минути водещият казва „Започнете да 
търсите ръцете на партньора!”. Двойките, които се намерят остават 
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в тишина, докато и последните се намерят. След като и последната 
двойка се е намерила водещият дава инструкцията на следващото 
упражнение (виж „Мелодия на двойката”). 
 
Необходими материали: Да, красива, нежна музика, цигулка на 
живо, пиано. Шалчета за завръзване на очи (може и без тях). 
Ограждане на пространството, осигуряване на безопасна среда за 
движение със затворени очи. 

Въпроси за оценка 
от страна на 
участниците с 
нарушено зрение 

Беше ли ви лесно да откриете своя партньор?  
Без значение дали отговаряте с да или не, моля обяснете защо? 
Чувствахте ли се удобно в групата? 
Спокойно ли се придвижвахте в пространството? 

Оценка на 
упражнението 

Това е упражнение за изграждане на връзки – съсредоточено върху 
конкретна двойка, но в крайна сметка свързващо всички участници 
посредством контактите, които те осъществяват помежду си с 
различна честота и интензивност в рамките на споделеното 
прострнаство.   
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни; това упражнение показва 
на участниците колко е важно вниманието към детайлите, както и 
доверието в групата, което е основна предпоставка те да се 
чувстват сигурни, докато се движат в пространството, търсейки 
партньора си. 

 
 
 

Предложено от Цвета Балийска-Соколова, ФРКБПГО 
Заглавие на 
упражнението 

Социометрия 

Време за 
изпълнение 

15-20 мин (според целите може и 60-80 мин. със споделяне 
накрая) 

Цели на 
упражнението 

Социометрията е наука за определяне на позициите в групата 
(виж: ”Основи на психодрамата” от Джейкъб Морено). Целта на 
упражнението е опознаване чрез игра. Социометрията показва 
позициите в групата и биографични и характерови особености - 
визуално, през пласиране в протранството. Методът е бърз и 
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забавен. За 5-7 критерия водещият и групата могат да знаят повече 
един за друг, отколкото след часове на споделяне и/или други 
техники за опознаване.  

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

Водещият трябва да е запознат с Психодрама и Социометрия.  
Предварително да е измислил критериите, по които ще разделя 
групата. Както и поредността им, която е много важна. 
Критериите трябва да бъдат премислени според: 

- характеристики на групата - нова група ли е, пристигнал е 
нов/и член/членове, установена група, но с промяна в 
динамиката и т.н. 

- цели на социометрията - опознаване, установяване на 
позициите в групата, изследване на взаимоотношенията в 
групата, откриване на скрит конфликт и др. 

- динамика  на групата и обстоятелствата и характеристиките, 
в които се провежда социометрията 

 Водещият задава критерий. Например „Наредете се в редица по 
ръст - от най-висок до най-нисък”, или  по големина на обувки, по 
рождена дата, по възраст - от най-възрастен до най-млад, по 
размер на ръцете (преход към упражнението „Намери ръцете”). 
След като критерият е зададен, групата сама, без помощ от 
водещия, се нарежда.  
Водещият пита всеки един поотделно каква е неговата позиция. 
Всеки участник обяснява, отговаря на въпросите на водещия, ако 
той/тя прецени, че иска да изясни позицията по-добре. 
Ако водещият прецени, може да предложи размяна на местата. 
Например „Има ли някой, който иска да бъде друга зодия?”. Ако 
някой отговори утвърдително, водещият го пита коя зодия иска да 
бъде и го насърчава да отиде на мястото на човек от тази зодия в 
редицата, да застане там и да види как се чувства. Водещият го 
пита как е на новото място, учстникът отговаря. Накрая водещият 
пита в каква позиция всеки ще приключи дадения критерий.  
След като всички са се установили, огледали са позициите на 
останалите - водещият задава следващия критерий.  
Критерият може да бъде свързан с избор на човек от групата. 
Например „Сложете ръка на рамото на човека от групата, на когото 
бихте споделили нещо много лично” или „Сложете ръка на рамото 
на човека, на когото ще разчитате при екстремна ситуация” или 
„Сложете ръка на рамото на човека, който бихте избрали за 
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драматична (комедийна) роля“.  
Има две условия - не можеш да избираш себе си и задължително 
трябва да имаш избор.  След като всички са направили избор 
водещият провежда интервюта с всеки един от участниците.  
Техниката е много ценна, но е възможно да породи силни чувства, 
неприязън, конфликт, избухване. Водещият трябва да е обучен и 
подготвен да се справи с такава ситуация. В противен случай може 
да има обратен ефект върху груповата динамика и атмосферата на 
провеждане на упражненията.  
 
За изпълнението на това упражнение е необходимо свободно 
пространство. 

Въпроси за оценка 
от страна на 
участниците с 
нарушено зрение 

Как се чувствахте по време на изпълнението на упражнението? 
Беше ли ви комфортно? 
Как бихте оценили взаимодействието с другите в групата? 
А с фасилитатора? 

Оценка на 
упражнението 

Този подход е изключително ценен, но би могъл да предизвика 
силни емоции, враждебност, конфликти, избухвания. 
Фасилитаторът трябва да е обучен да управлява подобни ситуации. 
В противен случай ефектът върху динамиката в групата и 
атмосферата на провеждане на упражненията би могъл да бъде 
негативен.  
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни. Упражнението е 
подходящо за по-големи групи, защото е важно участниците да 
имат избор. 

 
 
 

Предложено от Цвета Балийска-Соколова, ФРКБПГО 
Заглавие на 
упражнението 

Представяне чрез мелодия 

Време за 
изпълнение 

15 мин  

Цели на 
упражнението 

Опознаване на участниците. Осмеляване да се разкриеш. 
Метафорично изразяване. Развиване на способност да разбираш за 



                                                                                                                             

Номер на договора: BG05M9OP001-4.001-0010-C01 18

Проектът е финансиран от ЕС и ЕСФ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП 
РЧР) 2014-2020г., „Транснационални и дунавски 

партньорства за заетост и растеж“  
BG05M9OP001-4.001 

другия през невербалното. Преживяване на другия през себе си. 
Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

Подходящо за група до 15 човека. Водещ и ко-водещ. Водещият 
задава темата „Представете се чрез мелодия, която определя 
характера ви, личността ви. Това може да бъде позната, известна 
песен или нещо, кето ще измислите в момента. Няма значение как 
е изпято, важното е да отразява вашата същност”. След това на 
спонтанен принцип всеки участник изпява мелодията си. Всички я 
изпяват след него, максимално точно до оригинала.   

Въпроси за оценка 
от страна на 
участниците с 
нарушено зрение 

Оценка на особеностите на различните участници чрез мелодията, 
с която изберат да се представят. Опознаване на участниците или 
поне получаване на яснота относно моментното им състояние.  

Оценка на 
упражнението 

Важно упражнение за фасилитаторите. Трябва да се прави в 
началото на уъркшоп сесия, за да насърчи участниците да споделят 
своите чувства в даден момент посредством конкретна мелодия, 
която останалите да пресъздадат и разберат.  
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни; полезно упражнение, 
защото е добър ориентир за динамиката на групата. 

 
 

Предложено от Цвета Балийска-Соколова, ФРКБПГО 
Заглавие на 
упражнението 

Представяне през една дума, която ме описва 

Време за 
изпълнение 

10 мин  

Цели на 
упражнението 

Предизвикателство към участниците да намерят една точна дума, 
която ги описва. Смелост да избереш. Смелост да споделиш. 
Опознаване на другите, докосване до есенция от характера на 
всеки. 

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 

Подходящо за малка и голяма група. Водещ и ко-водещ. Водещият 
задава темата „Представете се чрез една дума, която ви описва”. 
След това на спонтанен принцип всеки участник казва думата. Ако 
някой се затруднява, водещият го успокоява и насърчава да 
потърси думата, да не бърза. Водещият и ко-водещият също казват 
дума, която описва самите тях. 
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Въпроси за оценка 
от страна на 
участниците с 
нарушено зрение 

Беше ли ви лесно да се опишете с една единствена дума? 
Смятате ли, че сте го направили успешно? 
Как бихте оценили степента, до която сте се споделили? 
А тази, до която сте опознали останалите участници?  
Защо избрахте точно тази дума и какво е нейното значение за вас, 
вашия свят, вашето отношение към живота?  

Оценка на 
упражнението 

Това е упражнение, което е важно за фасилитаторите. Трябва да се 
прави в началото на дългосрочен уъркшоп с цел да насърчи 
участниците да споделят за самите себе си с останалите и да 
започнат да се учат да откриват най-подходящите и уточняващи 
изразни средства / думи, чрез които да представят своите чувства и 
мисли.  
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни; полезно упражнение, 
което насочва към споделяне в групата. 

 
 

Предложено от Цвета Балийска-Соколова, ФРКБПГО 
Заглавие на 
упражнението 

Представяне чрез театрален опит  

Време за 
изпълнение 

15 мин  

Цели на 
упражнението 

Определяне на нивото на театрални знания в групата. Опознаване 
на участниците. Изследване на позициите в групата и на 
очакванията на участниците. 

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

Подходящо за група до 15 човека. Водещ и ко-водещ. Водещият 
задава темата „Представете се чрез опита, който имате или нямате 
с театъра. Ако имате - какъв е? Ако нямате - какво мислите за 
театъра и искате ли да знаете и можете повече?”. След това на 
спонтанен принцип всеки участник споделя в рамките на 3-5 мин. 
Водещият следи да няма отклоняване от темата, сравнения, 
оценки на останалите. Задава въпроси където е необходимо, но 
предимно слуша. 

Въпроси за оценка 
от страна на 
участниците с 

Оценката е свързана с резултатите, които се отнасят до театралния 
опит и интереси на децата / младежите.  
Следвайки въпросите на фасилитатора, смятате ли, че сте открили 
за себе си нещо, което до момента е оставало неосъзнато? 
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нарушено зрение 

Оценка на 
упражнението 

За фасилитаторите е важно да разберат опита на участниците в 
уъркшопа, свързан с предишни театрални дейности и умения, 
развити посредством същите.  
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни; провокира към 
креативност. 

 
 

Предложено от Ина Гергинова & Александър Евтимов, ФРКБПГО 
Заглавие на 
упражнението 

Тактилен кръг 

Време за 
изпълнение 

 
7-10 минути 

Цели на 
упражнението 

Постигане на усещане, че си част от група, да чувстваш другия, да 
съкратиш дистанцията и възприемеш по-лесно тактилния контакт. 
Засилване на осъзнатостта относно вътрешните усещания, докато 
се свързваш с другите.  

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

Фасилитаторите участват в упражнението. Атмосферата е от 
съществено значение. Пространството, в което се изпълнява 
упражнението трябва да бъде тихо и обезопасено.  
Фасилитаторът предлага на групата да формират кръг хванати за 
ръце и със затворени очи.  
Фасилитаторът моли участниците да изследват двете ръце, които 
държат. Коя е по-голяма, по-топла, по-влажна, по-удобна за 
захват? Участниците отговарят на въпросите наум, без да говорят. 
Въпросите имат за цел да насочат фокуса към усещането на другия.  
Всички правят малка стъпка напред. Фасилитаторът моли групата 
да промени начина, по който държат ръцете си и да се хванат като 
влюбени – с преплетени пръсти. Следващ още въпроси: По какъв 
начин е различно сега? Комфортно ли ви е или не? Усещате ли да 
преминава енергия? Давате, получавате или правите и двете? Коя 
ръка ви харесва да държите повече, ако правите някаква разлика? 
Всички правят още една малка стъпка напред. Фасилитаторът моли 
участниците в групата да прегърнат двамата съседи от двете си 
страни през раменете. Удобно ли ви е така? Какво е различното? 
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Всички правят още една малка стъпка напред.  
Въпроси за оценка Фасилитаторът моли участниците да споделят как се чувстват с 

една единствена дума.  
Оценка  Много чувствено упражнение, което създава усещане за 

принадлежност към групата и приемане от нея. Групата те 
заобикаля, както и учи да можеш да забелязваш разликите, 
приликите, значимите връзки.  
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Точни инструкции; много полезно и интересно 
упражнение. 

 
 
 

Предложено от Casimiro Alaimo & Stefania Vitale, Music’Arte, Италия 
Заглавие на 
упражнението 

Игри на доверие „Прътът“  

Време за 
изпълнение 

Варира според броя участници и продължителността за всеки 
отделен участник, както я прецени и определи фасилитаторът.  

Цели на 
упражнението 

Откриване и проучване на собственото тяло чрез физически 
контакт с другите участници в уъркшопа. 
Генериране на вяра в себе си и в другите. Проучване чрез 
освобождаване на тялото и позволяване на непосредствен контакт 
с телата на другите участници в уъркшопа.  

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

Формиране на групи от по 8 до 12 участника. Всички са изправени 
и заедно оформят кръг, като са се прегърнали през раменете и 
имат контакт с краката, така че да са плътно един от друг. Един 
след друг всички членове на групата се изреждат да застават в 
центъра на кръга, където изпълняват упражнението със затворени 
очи. Групата, оформяща кръга започва да издава звук, който е 
непрекъснат през цялата продължителност на упражнението за 
всеки отделен участник във вътрешността на кръга. Въпросният 
участник се отпуска и започва да се движи в кръга, като разчита на 
хората около себе си, вярвайки че кръгът е готов да приеме 
тежестта на тялото в центъра.  
Звуковият плащ, който обвива участника в центъра, го/я защитава 
от външни стимули, както и от неговите/нейните страхове. Тази 
сигурност отключва в него/нея вяра в другите и насърчава 
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формирането на група и доверие в тази група.  
Фасилитаторът определя продължителността на упражнението за 
всеки участник, който влезе в кръга. 

Въпроси за оценка Може да запитате участниците как се чувстват като част от кръга и 
как се чувстват, когато са вътре в него. Предпочитат ли едното пред 
другото? 

Оценка на 
упражнението 

Игрите на доверие са незаменими в театралните 
уъркшопи/лаборатории, особено в случаи, при които участниците 
са слепи или с увредено зрение. Тези упражнения помагат да се 
развие по-добро доверие в самия себе си, в другите и в 
заобикалящия свят. Те правят възможно развиването на по-силно 
присъствие, по-висока чувствителност и разбиране на другите 
сетива. Ученето на „доверие“ в защитена среда от сорта на 
театрален уъркшоп или лаборатория, позволява да бъде изживяно 
възможно най-пълноценно и съзнателно едно колективно 
измерение, в което всеки може да мисли върху своето поведение, 
което се превръща в значим принос (заедно с този на останалите 
участници) за израстването на една осъзната група. От прагматична 
гледна точка, груповата работа върви гладко, когато сред 
членовете на цялото са установени условия за истинско доверие – 
за всеки в себе си лично и във всички останали. Дейностите 
преминават плавно, преливат една в друга с лекота, когато всеки е 
концентриран върху своята задача, има доверие в останалите и в 
начина, по който те ще изпълнят своите задачи. 
 
Ето някои оценки от участници, тествали това упражнение: 
 
“Движех се в кръга и след това изведнъж усетих нечие сърце и 
това беше толкова красиво”. М., 14 години, напълно сляпа. 

“Знаех, че кръгът е малък, но ми се струваше огромен”. С., 16 
години, нарушено зрение. 

”Нямах усещане за кръг. Бях се съсредоточила върху звука и 
загубих всякакво чувство за ориентация. Пространството бе 
неопределено”. Меган, член на UCAN, нарушено зрение. 

“Имах чувството, че съм част от кръга, а не вътре в него. Ние 
бяхме цяло, едно нещо”. Маред, член на UCAN, периферно зрение, 
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болест на Старгард. 
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни; изгражда се доверие в 
себе си и в групата. 

 
 
 

Предложено от Casimiro Alaimo & Stefania Vitale, Music’Arte, Италия 
Заглавие на 
упражнението 

Японски поздрав 

Време за 
изпълнение 

25 минути 

Цели на 
упражнението 

Упражнение за концентрация и работа в унисон. 

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

Участниците са се подредили в кръг. Фасилитаторът помага на 
участниците да се успокоят, съсредоточат и да постигнат онази 
концентрация, която им е нужна, за да стартират. Фасилитаторът 
обръща внимание на позата на участниците, като уточнява, че 
трябва да са отпуснати и във възможно най-неутрално положение 
на тялото. Фасилитаторът избира един от участниците, който да е 
водещ. Избраният трябва, в момент, в който сам прецени и усети, 
че той/тя и всички останали вече са се настроили, да направи 
стъпка напред в кръга с протегната напред лява или дясна ръка и 
да издаде един силен звук „ХА“. Групата трябва да се постарае да 
предусети намеренията на водещия и да направи възможно най-
синхронно с него/нея същото движение, съпроводено от групово 
„ХА“. След това участниците се връщат в изходна позиция обратно 
в кръга и се подготвят за следващ опит с друг водещ.  
Вариация: всички участници могат да са със затворени очи по 
време на упражнението, така че и напълно слепите да са 
равнопоставени с онези с полезно зрение. Идеята е групата да се 
усети като едно цяло, като един човек. 

Въпроси за оценка Как се чувствахте докато правихте упражнението? Усещахте ли 
другите, когато си поемат дъх и когато понечват да тропнат с крак? 
Как се чувствахте, когато бяхте водещ? Мислите ли, че постигнахте 
синхрон?  

Оценка на Отлично упражнение за концентрация, за слушане и за чувстване 
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упражнението заедно с останалите членове на групата.   
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни; подходящо е за 
повишаване на концентрацията и усещане на «другите». 

 
 
 

Предложено от Casimiro Alaimo & Stefania Vitale, Music’Arte, Италия 
Заглавие на 
упражнението 

Вампири  

Време за 
изпълнение 

15 минути 

Цели на 
упражнението 

Концентрация, загряване. 
Цели: упражнение за формиране на групова динамика. 

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

Всички участници са в зоната за работа, със затворени очи. Те се 
движат из цялото пространство. Фасилитаторът докосва един от тях 
и докоснатият веднага трябва да издаде ужасяващ писък и да 
„вампиряса“. Този вампир трябва да докосне колкото е възможно 
повече от другите участници в групата, за да ги превърне във 
вампири.  
Ако вампир докосне друг, който също вече е вампирясал, 
последният ще се превърне отново в човек и ще издаде звук на 
удоволстие (въздишка). Всички участници трябва да внимават и да 
се вслушват за броя писъци и въздишки – кой брой се увеличава, 
кой намалява – този на вампирите или този на човеците. 
Упражнението продължава докато всички се превърнат във 
вампири.  

Въпроси за оценка Как се чувствахте по време на упражнението? Хареса ли ви?  

Оценка на 
упражнението 

Забавно упражнение за участници с всякакви нива на умения. Би 
трябвало да повишава нивата на концентрация и осъзнатост на 
участниците и да ги подготвя за предстоящите упражнения.  
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни; подходящо за по-големи 
групи. 
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Предложено от Динос Аристиду, UCAN 

Заглавие на 
упражнението 

Длан върху длан 

Време за 
изпълнение 

10-15 минути 

Цели на 
упражнението 

Уверено придвижване и използване на пространството. 
Използване на тялото. 
Използване на различни посоки и нива. 
Връзка и допълване с други участници. 

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

Участниците започват като се движат в пространството, усещат го, 
чувстват го.  
Участниците протягат ръка напред и я използват да ги води през 
пространството на фона на подходяща музика, която 
фасилитаторът е пуснал.  
Фасилитаторът представя концепцията за 6-те посоки на движение 
(ляво, дясно, горе, долу, напред и назад) и моли участниците да 
проучват всички тези посоки.  
След това участниците работят по двойки. Единият от двамата 
поставя дланта си с вътрешната страна върху външната страна на 
дланта на другия участник. Онзи, чиято ръка е отгоре упражнява 
лек натиск надолу, а другият обратно – натиска леко нагоре, така 
че между двете ръце да се усеща напрежение, контакт. 
Оставайки свързани по този начин, двамата партньори сега трябва 
да се движат през пространството заедно – понякога единият води, 
а другият следва и обратно. Лидерството трябва да преминава 
плавно от единия към другия и движението трябва да се извършва 
във всички 6 посоки. 

Въпроси за оценка Как ви се стори пространството проучено по този начин? 
Как се почувствахте? 
Как водите и как ви водят вас?  
Кое предпочитате – да водите или да ви водят? 

Оценка на 
упражнението 

Това е едно изключително силно упражнение, що се отнася до 
мисленето за воденето и следването, и как понякога избираме или 
имаме нужда да водим, а друг път избираме или имаме нужда да 
водят нас и ние да следваме. То изгражда увереност и създава 
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връзка между участниците. Също така създава увереност за 
използване на пространството и тялото.  
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни; показва ролята на всеки 
от участниците и формира осъзнато усещане за себе си и за 
другите в групата. 

 
 

Предложено от Бърнард Лейтъм, UCAN 
Заглавие на 
упражнението 

Рамене, вратове и глави 

Време за 
изпълнение 

5 – 10 минути  

Цели на 
упражнението 

Физическа самоосъзнатост и контрол 

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

Важно е да се посочи, че настоящото упражнение се използва в 
началото на дългосрочен курс. Самоосъзнатостта е от съществено 
значение, както и осъзнатостта за пространството. Участниците 
трябва да се чувстват комфортно в кожите си физически преди да 
преминат към по-висши цели.  
Започнете като застанете в неутрална позиция, т.е. стъпалата на 
удобно разстояние едно от друго и ръцете отпуснати отстрани на 
тялото.  
Инструкции от фасилитатора: 
Повдигнете рамене и се опитайте да докоснете ушите си. Върнете 
се в неутрална позиция. Повторете 4 пъти.  
Върнете се в неутрална позиция. Дясното рамо прави 4 кръга 
назад. След това повторете с лявото рамо. Сега с двете рамене 
едновременно.  
Върнете се в неутрална позиция. Кръгове с главата надясно 4 пъти. 
Кръгове с главата наляво 4 пъти.  
Върнете се в неутрална позиция. Обръщане на главата 4 пъти 
надясно и след това 4 пъти наляво. Накрая направете по 4 
движения на главата нагоре и надолу. 

Въпроси за оценка Стори ли ви се някое от движенията трудно? 
Как се чувствате сега след като изпълнихте тези упражнения? 
Това упражнение позволява на фасилитаторите да идентифицират 
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евентуални физически затруднения, които участниците имат.  
Оценка на 
упражнението 

Движението и връзката с физическото Аз често е доста трудно за 
хора със загуба на зрение. Когато представяте това упражнение, 
винаги съпровождайте инструкциите си с достатъчно обяснения на 
всяко движение и помагайте където и когато е необходимо. 
Внимателните насърчения и ентусиазъм са от съществено значение 
за една успешна уъркшоп сесия.  
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни; изключително полезно 
упражнение, защото помага в изграждането на «двигателна 
култура», което действително понякога липсва или е в много ниска 
степен развито като умение при напълно слепите. 

 
 

Предложено от Бърнард Лейтъм, UCAN 
Заглавие на 
упражнението 

Бавно издигане, бавно спускане  

Време за 
изпълнение 

5 до 10 минути 

Цели на 
упражнението 

Физически контрол, концентрация и наслаждаване на музика  

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

Уъркшоп пространството определя броя участници, за които 
упражнението би било възможно. От значение е за всички да има 
достатъчно място, в което да се движат на фона на музиката без 
притеснение.  
Първо помолете участниците да легнат на пода по гръб. Кажете им 
да дишат дълбоко и да се отпуснат. Дланите са обърнати надолу, 
очите са затворени. Отбележете, че изцяло по своя преценка, 
участниците трябва да решат кога и как да се раздвижат. Обърнете 
внимание на това колко е важно да се слуша музиката. Помолете 
ги да си представят, че невидими въжета ги дърпат много, много 
бавно нагоре до изправено положение и да използват музиката 
като свой водач и вдъхновение.  
След достигане на изправено положение, нека участниците заемат 
неутрална позиция преди много, много бавно нещо да започне да 
ги дърпа отново надолу към пода, докато накрая се озоват легнали 
по гръб, с длани сочещи към земята и затворени очи.  
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Необходими условия: Предложение за драматична, въздействаща 
музика „DAWN” на Cinematic Orchestra. 
Участниците трябва да са облечени удобно. 

Въпроси за оценка Как се чувствахте докато изпълнявахте упражнението? 
Ако имате възможност да изпълните упражнението отново, бихте 
ли се движили по-бавно? 
Стори ли ви се някоя част от упражнението трудна? 
Музиката помагаше ли ви? Ако да, как? 

Оценка на 
упражнението 

Това упражнение е изключително полезна подготовка за 
представяне или споделяне. То позволява на участниците да 
оценят обема физически контрол и концентрация, които 
притежават и значението на използването на музиката, като 
физически сигнали за целите на дадено представяне.  
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни; много полезно 
упражнение за подготовка за споделяне чрез опознаване първо на 
себе си. 

 
 

Предложено от Цвета Балийска-Соколова, ФРКБПГО 
Заглавие на 
упражнението 

Създаване на персонаж 

Време за 
изпълнение 

30 мин.  

Цели на 
упражнението 

Упражнението развива концентрация, внимание и способност да 
„влизаме в обувките на другия”. Развива основни сценични умения 
и първи стъпки към превъплъщение и потапяне в персонаж. Освен 
това развива и емпатия, способност да разбереш някой друг, 
различен от теб, с друго виждане за света, с други вярвания. 
Упражнението изисква спонтанност, креативност и импровизация - 
съответно спомага за развиването и на тези умения. 

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 

Упражнението може да се ползва самостоятелно или преди 
изиграване на история, измислена от участниците („Виж 
„Изиграване на история” и „Измисляне на история”). Може първо 
да се измислят персонажите и по тях да се създаде история или 
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условия (ако са 
необходими) 
 

първо да се измисли история и после да се създадат персонажите. 
Може да се създадат персонажите и после участниците да бъдат 
оставени да импровизират на групи от по 2-4 човека и в процеса на 
импровизация да създадат историята. 
Водещият насърчава всеки участник да измисли свой персонаж, 
които ще играе днес. (Възможно е това да е персонаж от история, 
измислена от всички участници заедно). Водещият помага на всеки 
да измисли какъв човек е, с какво се занимава, какъв му е 
характерът, как изглежда, как говори. След като всички са 
измислили основното,  водещият казва „Сега когато станете от 
стола, вече не сте вие,  а този човек. Ходете като него, мислете като 
него, гледайте през неговите очи”. Участниците започват да се 
движат като персонажите, водещият може да говори, да ги 
насърчава да са смели в пробите си, да изисква концентрация, да 
не позволява да комуникират помежду си, преди той да даде 
такава инструкция. След това водещият казва на всички да спрат на 
място. Слага ръката на рамото на всеки един последователно и 
интервюира персонажа - задава му въпроси, с които цели да го 
опознае. Участникът отговаря от името на персонажа, говори с 
неговият глас, маниер, жест, характер. Това се повтаря с всички 
участници. Накрая всеки е опознал своя персонаж, чувства се по-
спокоен и готов да влезе в сцената и да интерактира с другите, да 
импровизира. 

Въпроси за оценка Как се чувствахте във вашия персонаж? 
Ако сте влизали в повече от един персонаж днес, кой ви допадна 
най-много? Защо? 
Забелязали ли сте, че когато изправени пред определена трудност, 
възприемете характерните черти на някой, който считате за 
уверен, който за вас е модел за подражание, който би се справил 
уверено с проблемите, това със сигурност прави и вас уверени и 
по-решителни? 

Оценка на 
упражнението 

Обратната връзка от децата след изпълнението на упражнението 
може да бъде резюмирана и използвана за целите на дейности по 
оформяне на бъдеща история или пиеса.  
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни; изключително полезно 
упражнение за изграждане на умения за импровизация и 
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интеракция с другите участници. 
 
 

Предложено от Цвета Балийска-Соколова, ФРКБПГО 
Заглавие на 
упражнението 

Измисляне на история 

Време за 
изпълнение 

15-20-30  минути 

Цели на 
упражнението 

Развитие на въображението, концентрация, внимание, колективна 
работа, развиване на умения за работа в екип. Развиване на 
умения за разказване на история и създаване на сюжет. Развиване 
на усет за елементите на историята и логично създаване на 
фантастичен (или ежедневен) сюжет. Развиване на толерантност 
към идеите на другите и способност да следваш собствените си 
импулси, съобразявайки се с желанията на групата. 

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

До 15 човека могат да бъдат в една група. Когато са повече 
водещият ги разделя на две (или повече) групи и оставя 
участниците да измислят историята си сами като фасилитира 
процеса.  Има нужда от още един водещ при група над 10 човека. 
Всички седят в кръг, водещият казва, че сега ще измислят история, 
която после ще изиграят.  
Първият въпрос, който задава е „Къде се развива действието?”. 
Обяснява, че може да бъде навсякъде, без ограничения.  
 
Може да даде примери - на Марс, на захарната планета, под 
земята, в кафето, в парка, в незнайна далечна страна и т.н.  Докато 
се измисля историята, водещият съблюдава всички да участват и 
всички да са съгласни с развитието на историята. Всяко 
предложение трябва да бъде изслушано и уважено. Водещият 
следи дали развитието на историята е логично и последователно 
спрямо зададената измислица. Използва случая да им обясни 
основни правила в създаването на история. 
 
Необходими материали: Столове в кръг. 

Въпроси за оценка Как се чувствахте в кожата на вашия персонаж в историята? Добре 
ли се вписахте? Смятате ли, че нещо би трябвало да се промени в 
историята? 
Ако днес сте играли повече от един персонаж, кой ви допадна най-
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много? Защо? 
Как бихте оценили вашето взаимодействие с другите персонажи в 
историята? 

Оценка на 
упражнението 

Обратната информация, получена от децата след упражнението, 
може да бъде резюмирана и използвана за дейности, свързани със 
създаването на бъдеща история или пиеса.   
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни; полезно упражнение, 
защото учи на толерантност към другите и изгражда умения за 
логичност и процес в измислянето на история. 

 
 

Предложено от Цвета Балийска-Соколова, ФРКБПГО 
Заглавие на 
упражнението 

Три лакътя,  два носа 

Време за 
изпълнение 

10 мин  

Цели на 
упражнението 

Упражнението е за физическо раздвижване, за концентрация и за 
внимание, за ориентация, за опознаване . Упражнението е с 
физическо докосване, което за някои участници е притеснително, 
но това е целта - да се докоснат, да се опознаят, да се сближат. 

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

Водещият  предварително си е намислил части на тялото и цифри. 
Важно е да прецени колко участника са, четен или нечетен брой, за 
да не остане някой без партньор при някое от условията. Ако се 
налага се включва и фасилитатора. Той/тя обявява „Три лакътя!” и 
всички участници бързо търсят конфигурация, чрез която да 
изпълнят условието. Т.е. така да се групират, че да съединят 
посочените части от тялото. Ако участниците са петима, те биха 
могли да подходят креативно, така че един от тях да свърже двата 
си лакътя с две различни групи. Възможни са много конфигурации. 
„Два пръста!”, „Четири носа!”, „Три ханша”, „Пет колена” , „Две 
уши” и т.н. 

Въпроси за оценка Какво беше чувството при свързването с другите? 
Удобно ли се чувствахте или неспокойно? 
Бихте ли казали, че упражненията, които последваха са ви се 
сторили по-лесни, що се отнася до сътрудничество и 



                                                                                                                             

Номер на договора: BG05M9OP001-4.001-0010-C01 32

Проектът е финансиран от ЕС и ЕСФ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП 
РЧР) 2014-2020г., „Транснационални и дунавски 

партньорства за заетост и растеж“  
BG05M9OP001-4.001 

взаимодействие с другите в групата? 
Оценка на 
упражнението 

Оценките от децата след изпълнението на упражнението могат да 
бъдат резюмирани и използвани с цел адаптиране на 
упражнението, ако това е необходимо, или насърчаване на децата 
да бъдат дори по-активни във взаимодействието помежду си. 
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни; не е подходящо за 
смесена група, в която има напълно незрящи и такива с остатъчно 
зрение. 

Видео материал/и Видео, демонстриращо вариант на това упражнение, реализирано 
от Динос Аристиду: https://www.youtube.com/watch?v=-
4TF3DmEkmk – от минута 30:50 до минута 33:02. 

 
 

Предложено от Цвета Балийска-Соколова § Константин Кучев, ФРКБПГО  
Заглавие на 
упражнението 

Мелодия на двойката 

Време за 
изпълнение 

10 мин (зависи от броя участници)  

Цели на 
упражнението 

Упражнението е за креативност, за отпускане и за опознаване на 
собственият глас, както и за свързване с партньора, за смелост - да 
пееш пред всички. Дава информация на водещия кой участник е 
уверен, кой е срамежлив. 

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

Участниците са разделени по двойки (може да се комбинира с 
„Намери ръцете”), водещият дава инструкции - самостоятелно 
всяка двойка да измисли мелодия, която да харесва и на двамата.  
Може да е само мелодия, може да има текст, ритъм с ръце, тяло. 
Имат 3-5 минути.  Подходящо за група от 8 до 20 участника. След 
като времето изтече, водещият „осветява” с прожектора всяка 
двойка и тя изпява мелодията си пред всички, като на сцена. 

Въпроси за оценка Хареса ли ви да създавате мелодия заедно с вашия партньор? 
Считате ли опита си за успешен? 
Ако имате възможност да промените нещо следващия път, какво 
би било то? 

Оценка  Едно чудесно упражнение за създаване на връзка със собствения 
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глас и сътрудничество, синхронизация с гласа и чувствата на някой 
друг. Отлично упражнение за сътрудничество с вдъхновяващи 
резултати.   
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни; много ценно упражнение, 
защото се съсредоточава върху намиране на общото в двойката, 
което е по-креативно. Фасилитаторът трябва да има готовност да 
намери начин вместо осветяването с прожектор на двойките да 
има и друга индикация за реда на представяне, което ще е 
необходимо, ако в групата има напълно незрящи. Така и другите 
ще се научат да търсят подходящи начини за това при 
необходимост. 

 
 
 

Предложено от Ина Гергинова & Александър Евтимов, ФРКБПГО & Playback 
театър „Тук и сега” 

Заглавие на 
упражнението 

Яйцето 

Време за 
изпълнение 

20-25 минути 

Цели на 
упражнението 

Главната цел е формиране на доверие в групата, проява на смелост 
и освобождаване от контрол. 

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

Фасилитаторите участват в упражнението. Атмосферата е от 
съществено значение. Пространството, в което се изпълнява 
упражнението, трябва да бъде тихо и безопасно.  
Фасилитаторът предлага на групата да формира малък кръг около 
един доброволец с ръце, протегнати към него или нея.  
След това фасилитаторът моли доброволеца да застане прав като 
парче дърво с ръце залепени до тялото и нозе залепени за пода. 
Ходилата са разположени успоредно.  
Фасилитаторът предлага на човека в центъра на кръга да се опита 
да изпълни упражнението със затворени очи. Доброволецът трябва 
да започне да излиза от баланс, в която посока пожелае. Групата 
трябва да подкрепя неговото/нейното тяло. Придържа го и започва 
да си играе с него като внимателно се опитва допълнително да го 
дебалансира без да спира да го крепи. Подобно на многопосочна 
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климушка (seesaw). 
Въпроси за оценка Как се чувствахте, докато бяхте в кръга? 

Как ви се стори да се оставите безконтролно и да се доверите на 
другите в групата? 
Как се чувствахте, когато някой друг се бе оставил изцяло на 
вашата добра воля, в ръцете ви? 
Коя роля предпочитате? Защо?  

Оценка на 
упражнението 

Въздействащо упражнение, създаващо атмосфера на доверие и 
отговорност. То също така създава умения да оставяш контрола на 
другите в определени моменти, което може да бъде изключително 
освобождаващо.   
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни; възпитава отговорност 
към «другите». 

 
 

Предложено от Ина Гергинова & Александър Евтимов, ФРКБПГО & Playback 
театър „Тук и сега” 

Заглавие на 
упражнението 

Изображения чрез тялото 

Време за 
изпълнение 

10-15 минути 

Цели на 
упражнението 

Главната цел е да се научим да изобразяваме чрез телата си, да 
използваме въображението и да откриваме различни начини за 
визуализиране на абстрактни концепции и конкретни обекти.  

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

Фасилитаторът започва разговор за езика на тялото и значението 
на връзката с тялото. Той/тя разяснява, че не съществува такова 
нещо като правилен и грешен начин за изразяване. След това 
членовете на групата биват помолени да изразят посредством 
поза: часовник, дърво, слънце, цвете, различни животни, любов, 
приятелство, гняв, среща и много други. В зависимост от възрастта 
на членовете на групата и динамиката в нея, упражнението може 
да се изпълнява със залагане на времеви ограничения, в рамките 
на които да бъде визуализирана всяка поза. Упражнението 
постепенно се трансформира от поза в движещ се персонаж и 
последните няколко визуализации представляват танцови 
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миниатюри. 
Въпроси за оценка Как се чувствахте по време на упражнението? 

Имаше ли определен образ/обект, който смятате, че сте 
визуализирани особено добре (по ваше мнение)? 
Какво мислите за визуализациите, които са направили с телата си 
другите членове на групата? 

Оценка на 
упражнението 

Интересно упражнение, представящо и демонстриращо 
възможностите на тялото да създава различни обекти, чувства, 
емоции, действия. Когато се използва в пълния си потенциал, 
тялото може да бъде отличен комуникационен инструмент не само 
в театъра, но и в ежедневието.  
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни; полезно упражнение, 
защото разкрива възможностите на тялото, от една страна, а от 
друга – креативност как да се използва пълноценно.  

  
 

Предложено от Ина Гергинова & Александър Евтимов, ФРКБПГО & Playback 
театър „Тук и сега” 

Заглавие на 
упражнението 

Контактна импровизация 

Време за 
изпълнение 

20-25 минути 

Цели на 
упражнението 

Сътрудничество с друго танцуващо тяло, изучаване на 
възможностите на телесния контакт, изграждане на увереност във 
взаимодействието и изразяването чрез тялото.  

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

Упражнението се изпълнява по двойки.  
Фасилитаторът обяснява принципите на контакт, които ще бъдат 
използвани.  
Импулс – докосване на точка от тялото на партньора (може да се 
направи с ръка, с коляно, с глава или с друга част от тялото), даване 
на друга посока, сила и интензитет на задействащото бутане или 
притегляне. Партньорът трябва да откликне и да следва посоката и 
силата на импулса.  
Натиск – докосване на точка от тялото на партньора (може да се 
направи с ръка, с коляно, с глава или с друга част от тялото) с 
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различен обем, но непроменяща се сила и интензитет. Партньорът 
трябва да откликне с постоянен контранатиск от онази част на 
неговото/нейното тяло, която е притисната.  
Огледало – дланите на партньорите са в контакт и партньорите се 
движат заедно по един и същи начин. Редуват се да се водят и да 
следват.  
Двойките експериментират с различните принципи.  
 
За упражнението е необходима музика.  

Въпроси за оценка Как се чувствахте, докато проучвахте пространството с вашия 
партньор? 
Как се чувствахте като част от двойка, която се движи съвместно? 
Как водите и как следвате? Кое от двете предпочитате? 

Оценка на 
упражнението 

Изключително силно упражнение, отнасящо се до използване 
единствено на телата в търсене на формиране на връзки и 
доверие. Една хубава игра на водене и следване, промяна на 
ролите, отстъпване на авторитет.  
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни; много полезно 
упражнение, защото предлага друг вид комуникация – чрез тялото. 

 
Предложено от Ина Гергинова & Александър Евтимов, ФРКБПГО & Playback 

театър „Тук и сега” 
Заглавие на 
упражнението 

Сенситивен танц 

Време за 
изпълнение 

20 минути 

Цели на 
упражнението 

Сътрудничество с друго танцуващо тяло, изучаване на 
възможностите на телесния контакт, формиране на увереност във 
взаимодействието и изразяването чрез тялото. Усещане за 
единство с групата.  

Материали Музика   

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 

Фасилитаторът предлага на участниците да изпробват 
упражнението със затворени очи. Това е свободен танц, използващ 
принципите на контактната импровизация.  
Импулс – докосване на точка от тялото на партньора (може да се 
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условия (ако са 
необходими) 
 

направи с ръка, с коляно, с глава или с друга част от тялото), даване 
на друга посока, сила и интензитет на задействащото бутане или 
притегляне. Партньорът трябва да откликне и да следва посоката и 
силата на импулса.  
Натиск – докосване на точка от тялото на партньора (може да се 
направи с ръка, с коляно, с глава или с друга част от тялото) с 
различен обем, но непроменяща се сила и интензитет. Партньорът 
трябва да откликне с постоянен контранатиск от онази част на 
неговото/нейното тяло, която е притисната.  
Огледало – дланите на партньорите са в контакт и партньорите се 
движат заедно по един и същи начин. Редуват се да се водят и да 
следват.  
Меката музика и безопасната атмосфера са от ключово значение за 
упражнението. То трябва да се изпълнява по деликатен и нежен 
начин.  
Музиката започва. Участниците се движат из пространството, 
откликвайки на настроението и динамиката на музиката. Когато се 
срещнат с друг участник, те осъществяват контакт и започват 
импровизиран танц. Няма ограничения относно бройката хора, 
които могат да са в контакт по едно и също време. Биха могли да са 
двама, трима, четирима или повече. 

Въпроси за оценка Как се чувствахте, докато се движехте в пространството сами и 
след това с партньор/и? 
Какво предпочитате – да сте сами или да сте част от двойка/група, 
движеща се заедно? 

Оценка на 
упражнението 

Много силно упражнение, относно използването единствено на 
телата, в търсене на възможности за формиране на връзки и 
доверие.  
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни; полезно упражнение, 
защото насочва към търсене на контакт и връзка с другите и 
търсене на синхрон и доверие. 

 
 

Предложено от Casimiro Alaimo & Stefania Vitale, Music’Arte, Италия 
Заглавие на 
упражнението 

Замръзване  
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Време за 
изпълнение 

Продължителността зависи от броя думи, които фасилитаторът ще 
реши да предложи. Всяко действие (илюстрация на посочена 
дума), започващо от посочването на дума, минаващо през 
формирането на композициите с телата и завършващо с 
наблюдение кой какво е направил и как, изисква най-много 
няколко минути.  

Цели на 
упражнението 

Цел: упражнението позволява 1) да се проучи тема, посредством 
телесен и невербален подход, фасилитиращ процеса на 
непосредствения контакт – без познавателно и рационализиращо 
опосредстване; 2) да се постигне моментално разпознаване (чрез 
наблюдение на телата) на различни субективни интерпретации в 
рамките на групата; 3) да позволи на фасилитатора да наблюдава 
театралните компетенции във връзка с начините, по които 
участниците използват своите тела за предаване и придаване на 
значение (кои части от тялото използват, кои посоки, как използват 
пространството и прочие), наблюдение на телесния стил (видове 
жестове, тенденции в изграждането на абстрактни или 
реалистични форми и прочие). 

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

Докато участниците стоят в кръг, фасилитаторът предлага тема като 
„подхвърля“ дума, която сочи към някаква социална категория, 
роля, човешко състояние (например майка, лекар, беден и прочие) 
или глагол, който означава действие (обич, работа, бунтуване и 
прочие). Фасилитаторът дава няколко секунди на участниците да 
помислят и след това ги приканва да се превърнат в посоченото 
нещо в момента, в който чуят определения сигнал, композирайки в 
пространството, чрез телата си, формата на предложените обекти. 
Участниците трябва да моделират статичен образ (всички заедно 
или един по един) – дори ако става дума за някакво движение – 
сякаш са фотография. Образите са изолирани, независими, но 
трябва да са осъзнати по отношение на присъствието на други хора 
и обекти в творческото пространство. Позата трябва да бъде 
задържана, за да стане възможно взаимно наблюдение, което ще 
бъде предложено от фасилитатора.  

Въпроси за оценка Как се чувствахте по време на упражнението? Коя задача ви хареса 
най-много? Защо? 

Оценка на 
упражнението 

Отлично упражнение за откриване и проучване на тема, която 
трябва да бъде илюстрирана чрез тялото.  
Упражнението е особено подходящо за проучване на социални 
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или културни теми, защото телесната активация е доста лесна и 
може да бъде предложена на участници с различни нива на 
умения, както и на хора, които нямат психомоторни увреждания. 
Тя е най-подходяща за хора, които подхождат към театъра за 
първи път и може да се използва както за първоначално 
проучване, така и като преходна стъпка от фазата на теоретичната 
работа към физически креативната работа.  
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни; акцентира се върху 
начина на изразяване чрез тялото. 

 
 

Предложено от Casimiro Alaimo & Stefania Vitale, Music’Arte, Италия 
Заглавие на 
упражнението 

Ходете сякаш … 

Време за 
изпълнение 

30 минути 

Цели на 
упражнението 

Преход към сцената, подготовка на тялото за представяне на 
ситуация. 

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

Групата се движи в рамките на игровата зона. Когато всички са 
постигнали добро ниво на мобилност и концентрация, 
фасилитаторът започва да подава серия от команди в категорията 
„сякаш“ – командите може да са свързани с пространствена или 
атмосферна категория (сякаш сте в блато, сякаш сте в пустинята, 
сякаш сте в провинцията, сякаш вали, сякаш пече силно слънце, 
сякаш вали сняг до колене и прочие); с цветова категория (сякаш 
сте цвят жълто, или червено, или зелено и прочие); с емоционална 
или чувствена категория (сякаш сте ядосани, радостни, страхувате 
се, влюбвате се и прочие). 

Въпроси за оценка Как се чувствахте по време на упражнението? Има ли задание, 
което да ви е било особено приятно? Защо? 

Оценка на 
упражнението 

Това упражнение представя практическа възможност за 
комбиниране на игриво въображение с театрално упражнение, 
фасилитиращо прехода от ежедневното измерение към 
креативното пространство и време. 
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Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни; полезно упражнение, 
защото съчетава въображение и ежедневни ситуации, което го 
прави и много интересно. 

Видео материал/и Видео, демонстриращо въпросното упражнение, реализирано от 
Цветина Матова във Варна през април 2018г.: 
https://www.facebook.com/appliedtheatreproject/ - публикация от 
13.06.2018г. 

 
 

Предложено от Casimiro Alaimo & Stefania Vitale, Music’Arte, Италия 
Заглавие на 
упражнението 

Спуснете се надолу  

Време за 
изпълнение 

15 минути 

Цели на 
упражнението 

Осъзнатост на тялото.  
Контрол над ритъма на тялото и на груповото организиране на 
времето за действие.  

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

Стартовата позиция е всеки на своето креативно място, изправен и 
сам. Фасилитаторът брои от 1 до 20. Всеки член на групата има за 
задача да се спусне до пода в рамките на това време. Движението 
трябва да е плавно, без забавяния и ускорявания. Повторете го 
няколко пъти като променяте положенията, които се заемат при 
достигане на земята, докато групата достигне унисонен ритъм.  
 
Вариация: същото упражнение може да се направи в рамките на 
различен период от време. Например за 40 секунди. Можете да го 
повторите няколко пъти, като постепенно намалявате 
времетраенето, докато не достигнете 5 секунди.  

Въпроси за оценка Как се чувствахте по време на упражнението? Как бихте оценили 
контрола на телата си? Бихте ли се движили по-бързо или по-бавно 
следващия път? 

Оценка на 
упражнението 

Цялото тяло е активно въвлечено в упражнението, не само краката. 
То трябва да улови ритъма. Упражнението е много полезно за 
концентрация и за слушане на останалите в групата. Промяната на 
продължителността за спускане до долу е вариация в ритъма, 
която преминава от меко спускане до внезапно падане, което е 
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полезно за осъзнаване, че ритъма и времето са от огромно 
значение за усещането за действието. По този начин тялото 
комуникира, когато се движи, създавайки образи и емоции. 
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни; полезно упражнение, 
защото включва контрол на тялото, но и усещане за другите в 
групата. 

 
 

Предложено от  Динос Аристиду, UCAN  
Заглавие на 
упражнението 

Анимиране на история 
 

Време за 
изпълнение 

40 минути до 1 час 

Цели на 
упражнението 

Създаване на театър чрез използване на тяло и глас за изграждане 
на сцени, места и история 

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

Това е дейност за цяла група. Дейността е едно добро въведение 
към физическия театър и дава бързи резултати, така че в рамките 
на час и половина да постигнете обща продукция.  
Изберете каквато и да било история – митове, приказки, популярни 
истории и прочие. Всичко би могло да свърши чудесна работа за 
целта.  
Идентифицирайте обекти, места, действия, които са част от 
историята и БЕЗ ДА Я ИЗЧИТАТЕ, преминете през всеки от тези 
елементи заедно с групата, като ги превръщате в действие. 
Например как изобразяваме небе? Как изобразяваме планина? 
Кой ще играе богинята? Как ще покажем, че тя пътува? Кой ще 
играе Медуза? Кой иска да разказва историята? И прочие. 
Веднъж след като сте преминали през всички действия/анимации, 
водещият разказва историята и участниците извършват действията, 
така както са ги тренирали, използвайки определени ключови 
думи, за да се задействат. След като минете през историята 
веднъж, можете да я изрепетирате еднократно и след това да я 
представите.  

Въпроси за оценка Как разказвате история посредством театър? 
Как създавате определена сцена? Каква роля бихте желали да 
изиграете? Защо? Какво ви допада в съответния персонаж/обект? 
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Оценка на 
упражнението 

Този подход бързо създава резултати. Той включва всички и всички 
имат еднакъв статут в разказването на историята. Той показва на 
младежите, че цели светове могат да бъдат създадени единствено 
чрез използване на тяло, движения и глас. Той дава на участниците 
усещане за постижение и демонстрира, че театърът е един 
изключително силен начин за разказване на истории. 
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни; полезно упражнение, 
защото съчетава тяло, движение и глас. 

 
 

Предложено от Бърнард Лейтъм, UCAN 
Заглавие на 
упражнението 

ЛИЦЕВИ ИЗРАЖЕНИЯ 

Време за 
изпълнение 

5 – 10 минути 

Цели на 
упражнението 

Развиване на разбиране за лицева мимика 

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

Това е упражнение за голяма група и е отличен начин участниците 
да споделят с фасилитатора начините, по които изразяват емоции с 
лицата си. Това е особено важно като се има предвид, че понякога 
за виждащ фасилитатор се оказва трудно да интерпретира 
лицевите изражения на сляп човек. Към упражнението трябва да 
се подходи лековато и забавно, и е най-добре да бъде изпълнено в 
кръг.  
Заставаме в неутрална позиция.  
Сега да покажем щастливо лице.  
Сега да покажем тъжно лице. 
Сега да покажем ядосано лице. 
Колкото е нужно повторения. По-бързо и по-бързо.  
Заставаме в неутрална позиция.  
Изпънете езика напред. 
Придвижете го надясно. 
Придвижете го наляво.  
Сего придвижете нагоре.  
След това надолу.  
Колкото е нужно повторения. По-бързо и по-бързо. 
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Въпроси за оценка Колко успешно са демонстрирали участниците посочените 
емоции? Какво е научил фасилитаторът за участниците? 

Оценка на 
упражнението 

Важно е да се документира дали някой от младите хора среща 
затруднения да изрази емоции с лицеви мимики. Ако има някакви 
съмнения, фасилитаторът трябва да се консултира с образователен 
работник или с експерт за емоционален съпорт. 
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни; развиват се умения за 
изразяване на емоции чрез мимики, което сред незрящите много 
често се оказва дефицит. 

  
 

Предложено от Цвета Балийска-Соколова, ФРКБПГО 
Заглавие на 
упражнението 

Изиграване на история и споделяне 

Време за 
изпълнение 

50-60 мин.  

Цели на 
упражнението 

Упражнението цели запознаване с основни актьорски техники, 
сценично присъствие, провеждане на задача, партньорство, 
концентрация. През това упражнение участниците опознават себе 
си на сцената, виждат се пропуски и характерови особености. Също 
така упражнението е за партньорство, за способност да общуваш 
на сцената чрез персонаж, импровизирайки. Развива се 
креативност,  увереност, спонтанност, сценичен говор, пласиране 
на сцената, развитие на сценична история, преминаване през 
цялостен театрален процес. 

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

Подходящо за малки и големи групи. Когато групата е над 10 
човека, участниците трябва да се разделят на няколко групи. 
Споделянето накрая е с всички. Ако са няколко групи, всяка група 
извършва посочените действия, останалите са публика. 
След като историята е измислена, (Виж „Измисляне на история”) 
водещият казва: ”Сега наредете пространството - къде е сцената, 
къде публиката, ако има няколко места на действие - как точно ще 
се преминава от едното в другото” и т.н.  
След като наредят всичко необходимо, водещият им казва да си 
преговорят опорните точки на историята и кое след кое се случва, 
но вече да го изпробват с телата си. 
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 Когато всички са наясно със случващото се, водещият им казва да 
импровизират, да се забавляват и да бъдат внимателни за 
партньорите си - да чуват, да усещат партньора/ите. Когато всички 
са готови, се дава начало на действието (вербално или с пляскане). 
Водещият не прекъсва изиграването, намесва се само ако някой 
иска да прекъсне историята или се смути. Следи всички да са 
концентрирани и потопени в изиграването. След изиграването на 
историята може  да има споделяне в кръг - водещият задава два 
въпроса „Как се чувстваше в ролята - къде са допирните точки с 
твоя характер, къде са разликите?” и „Как се чувстваше по време на 
изиграването, точно сега, в тази история? Имаше ли ситуация, 
която ти напомни за нещо от твоя живот?” (Ако са повече от една 
група може да има и въпрос „Какво чувствахте, докато гледахте?”) 
ВАЖНО: водещият не бива да допуска оценки или критики, 
насърчава учстниците да споделят ЧУВСТВАТА си. Накрая на всяко 
споделяне водещият може да даде обратна връзка, свързана с 
представянето на участника - относно концентрацията му, 
партньорството, импровизацията му, степента на навлизане в 
персонажа и др. 
 
Необходими материали: Да - столове, шалове, възглавници, 
подръчни материали, които могат да се употребят за изиграването. 

Въпроси за оценка След изиграването на историята може да има споделяне в кръг – 
фасилитаторът задава два въпроса „Как се чувствахте във вашата 
роля – какви са сходствата и разликите между ролята и вашия 
собствен характер?” и „Как се чувствахте по време на 
разиграването на история, което току-що се случи? Имаше ли 
някаква ситуация, момент, който да ви напомня за някаква част от 
вашия живот?” (ако в упражнението участва повече от една група, 
може да има и допълнителен въпрос „Какво изпитахте, докато 
гледахте импровизациите на другите?”) 

Оценка на 
упражнението 

Това е забавно упражнение за деца и младежи с различни нива на 
умения и различни интереси – винаги може да се създаде история, 
която да отговаря на желанията и предпочитанията на всички. 
Ролите, които децата възприемат, обикновено са в синхрон с 
техните собствени емоции, чувства в конкретния момент, фаза от 
живота, през която преминават. Да играят себе си е 
освобождаващо, но и им дава представа за това какво би се 
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случило ако ... поставя ги в малко по-различни обувки, учи ги на 
емпатия.  
N.B. Това упражнение спокойно би могло да се използва и в 
следващата категория „Представяне”. 
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Интрукциите са ясни; полезно упражнение, 
защото се насърчава работата в екип; важно е фасилитаторът да 
обясни на участниците, че от значение е както тяхното 
индивидуално представяне, така и как ще се представят като група; 
насърчава се да проявят разбиране към затрудненията на другите в 
групата. 

 
 

Предложено от Цвета Балийска-Соколова, ФРКБПГО 
Заглавие на 
упражнението 

Комуникация без език 

Време за 
изпълнение 

2-3 минути на двойка 

Цели на 
упражнението 

Целта на играта е да се представят възможностите за невербална 
комуникация и участниците в уъркшопа да бъдат освободени от 
тежестта на думите (7). 

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

Етап 1: Фасилитаторът пита участниците дали са запознати с 
методите на комуникация на бебетата. Той/тя ги моли да си 
представят разговор между бебета, без думи. Може да се 
жестикулира, защото това е част от комуникацията между бебета, 
но не се позволяват смислени думи. Фасилитаторът разделя 
участниците по двойки. В първата част на упражнението, всички 
двойки се упражняват едновременно; след това, всяка двойка 
демонстрира своя разговор пред останалите. Този етап приключва, 
когато всички двойки са споделили своите диалози с другите.  

 Етап 2: Този етап започва с игра, наречена Джибъриш (8). 
Джибъриш се изразява в заместване на смислените думи с 
неразличими звуци. Фасилитаторът разделя участниците по двойки 
и ги приканва да пресъздадат звученето на различни езици 
(френски, испански, италиански, немски, руски, китайски и т.н.), 
което участниците познават донякъде, без да говорят самите 
езици. В първата част всички двойки се упражняват едновременно. 
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След това всяка двойка демонстрира своя диалог пред останалите. 
Този етап приключва, след като всички двойки са представили 
своите диалози.  
Изпълнение на „Джибъриш – телевизионното шоу” (Gibberish – the 
TV show). В тази игра, на „сцената” се поставят три стола – един за 
телевизионният водещ, един за чуждестранния гост на шоуто и 
един трети за преводача. Чуждестранният гост е от конкретна 
страна и говори съответния език в стил джибъриш. [...] 
Телевизионният водещ говори на английски през цялото време и 
преводачът ‘превежда’ какво е казал чужденецът на 
телевизионния водещ и това, което телевизионният водещ е казал 
– на чуждестранния гост. По този начин, преводачът е онзи, който 
контролира играта. (7). 
Важно е да не се допуска предлагане за джибъриш 
интерпретиране на език, който участниците говорят. 

Въпроси за оценка Как се чувствахте по време на интерпретираната комуникация? 
Разбрахте ли посланията, които вашият партньор ви изпращаше на 
неговия/нейния бебешки език или джибъриш? 
Бихте ли променили нещо, ако имате възможност да изпълните 
упражнението отново? 

Оценка на 
упражнението 

Освобождаващо упражнение, което показва колко добре би могла 
да протича комуникацията, стъпвайки единствено на интонацията, 
силата или височината на гласа, позицията на тялото и жестовете.  
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни; полезно упражнение, 
защото провокира към разбиране на другите чрез „слушане” и 
вникване в интонацията и жестовете. 

 
 

Предложено от  Динос Аристиду, UCAN  
Заглавие на 
упражнението 

Буря от вестници 

Време за 
изпълнение 

10 минути 

Цели на 
упражнението 

Използването на глас и звук е способно да създаде атмосфера и да 
пресътвори места и ситуации. Развиване на умения за слушане. 
Пресъздаване на буря. Сътрудничество чрез слушане. 
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Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

Участниците застават в кръг. Всеки държи с по два пръста на всяка 
ръка от късата страна лист от вестник. 
Фасилитаторът обяснява, че участниците ще пресъздават буря, 
която трябва да започне леко, от един обикновен бриз, след това 
да премине в дъждовни капки падащи тук-там върху листата, след 
това да се развие до страховита буря, преди отново да се укроти до 
слаб дъждец и да приключи с тишина.  
Групата трябва да слуша внимателно, да изгради развитието на 
бурята и след това да я доведе до тих завършек.  
Фасилитаторът моли участниците да си представят, че седят в 
затворено помещение. 
Тихо е. След това с леко поклащане на вестника фасилитаторът 
започва да създава звука на вятъра. Групата бавно подема като 
използва вестника за създаване на звука на дъжда чрез потупване, 
чрез мачкане или триене на хартията. Действието продължава, 
докато групата достигне отново до тишина.  
 
Материали: Всеки участник се нуждае от голям лист от вестник. 
 
Същото това упражнение е предложено и от Цвета Балийска, но с 
реализация без никакви необходими материали. Началото на 
дъжда – все още основно вятър - се изобразява с потриване на 
длани. Първите капки идват под формата на щракане с пръсти или 
издаване на звук с език. Повишаващата се интензивност се 
демонстрира чрез активно тупане с длани по бедрата, а 
кулминацията на лятната буря – с тропане с крака. Групата трябва 
да върне обратно интензитета от висок до нулев, като премине 
през всички фази заедно наобратно и завърши с потриване на 
длани и тишина.  

Въпроси за оценка Как се чувствахте? Как може да се създава атмосфера чрез 
изполване на звук и предмети? Как ви се получи съвместната 
работа? 

Оценка на 
упражнението 

Това упражнение се свързва със сътрудничество, което се генерира 
чрез слушане и работене заедно, почти като оркестър, допълвайки 
се, инициирайки и развивайки приноса на другите. То също така 
работи за подобряване на концентрацията и фокуса.  
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
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нарушено зрение: Инструкциите са ясни; полезно упражнение, 
защото насочва към проследяване на динамиката в цялата група. 

Видео материал/и Видео демонстриращо упражнението: 
https://www.youtube.com/watch?v=kkuKI1x0gys – от 11:24 - до 
28:05. 
 
Видео с демонстрация за изпълнението на упражнението, 
реализирано от Цвета Балийска, но без вестници, а само с тела и 
звуци: https://www.youtube.com/watch?v=-4TF3DmEkmk – от 
минута 13:38 до минута 15:52. 

  
 
 

Предложено от  Динос Аристиду, UCAN 

Заглавие на 
упражнението 

Ние сме изключителни 

Време за 
изпълнение 

5 минути 

Цели на 
упражнението 

Това е отлично, ефективно упражнение за приключване.  
То е упражнение, което помага на участниците да оценят усилията, 
които са положили и отбелязва техните постижения.  

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

Фасилитаторът дава следните команди: 
Наведете се, докоснете пръстите на краката с пръстите на ръцете и 
кажете „ние“. 
След това леко се повдигнете, докоснете коленете си с пръстите на 
ръцете и кажете „сме“. 
Изправете се още, поставете ръце на кръста и кажете „малко“ или 
„невероятно”. 
Ръцете се вдигат и размахват покрай главата, а вие казвате „луди“ 
или „прекрасни”. 
Направете няколко повторения, като всяко следващо става все по-
бързо и все по-бързо.  
Когато приключите с това, попитайте всеки участник кое смята, че е 
било най-доброто му постижение или кога смята, че се е 
представил най-добре по време на тази сесия.  

Въпроси за оценка Кое според вас беше най-доброто ви постижение? 
Какво ви кара да се чувствате особено горди? 

Оценка на 
упражнението 

Участниците трябва да си тръгнат с поне половин метър ‘’по-
високи’’! Това упражнение им помага да поразсъждават за техните 
постижения и е потвърждение и възможност да оценят 
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положените усилия и работата, която са свършили.  
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни; полезно упражнение, 
защото дава възможност за оценка на собствената работа и 
постижения. 

 
 
 

Предложено от Цвета Балийска-Соколова, ФРКБПГО 
Заглавие на 
упражнението 

Споделяне 

Време за 
изпълнение 

20- 30 мин  

Цели на 
упражнението 

Споделянето помага всеки участник да осъзнае собствените си 
преживявания и открития, качества и недостатъци. Останалите, 
които слушат, разпознават свои чувства и преживявания, изясняват 
си неща, кото не са съзнавали, разбират повече за другия. За 
водещия това е обратна връзка кое упражнение е било успешно и 
кое не съвсем, какво може да подобри в работата си, пропуснал ли 
е нещо, погрижил ли се е за всеки един поотделно и за групата 
като цяло. 

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 

Участниците са в кръг. Всеки споделя преживяванията си от 
уъркшопа на спонтанен принцип или поред в кръга.  ВАЖНО: 
водещият не бива да допуска оценки или критики, насърчава 
участниците да споделят САМО ЧУВСТВАТА си. 

Въпроси за оценка Въпроси относно чувствата, които дейностите са предизвикали в 
участниците по време на уъркшопа.  

Оценка на 
упражнението 

Това упражнение дава обратна информация на фасилитатора 
относно какво е било успешно, какво не толкова, дали нещо е било 
пропуснато, какво би могло да се подобри в начина на работа, 
дали на всеки участник е било обърнато достатъчно индивидуално 
внимание и дали същевременно с това потребностите на групата 
като цяло са получили достатъчно грижа. 
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни; упражнението е полезно, 
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защото насърчава доверието чрез споделяне в групата, но и възпитава 
критичното мислене у участниците. 

 
 

Предложено от Ина Гергинова & Александър Евтимов, ФРКБПГО & Playback 
театър „Тук и сега” 

Заглавие на 
упражнението 

Споделяне и завършек 

Време за 
изпълнение 

15 минути 

Цели на 
упражнението 

Изразяване и артикулиране на чувства, изграждане на увереност. 
Усещане за единство с групата.  

Изпълнение на 
упражнението, 
вкл. материали 
или конкретни 
условия (ако са 
необходими) 
 

Фасилитаторът стартира процеса на споделяне. Всички седят в 
кръг. Първите въпроси са: 
Как се чувствате сега? 
Какво ви се стори трудно и какво – лесно в уъркшопа? 
Какво преживяхте, какво усетихте? 
Всички се изреждат да отговарят и да споделят.  
След това, за финал, групата се изправя и формира малък кръг.  
Един по един всички участници се изреждат да обиколят кръга и да 
благодарят на останалите. Участниците в групата не изчакват 
първия тръгнал да завърши, а следващият след него тръгва веднага 
след като му благодарят и така нататък. Всички се движат като 
една верига – един след друг. 

Въпроси за оценка Идеята на самото упражнение е оценка – допълнителните въпроси, 
които могат да бъдат зададени на участниците, са: какво ново 
научихте благодарение на това упражнение / тези упражнения? 
Имате ли усещане за завършеност и удовлетворение? 

Оценка на 
упражнението 

Дава на участниците усещане за успешност, за постижение и за 
споделен опит. Осъзнатостта е допълнително подкрепена 
благодарение на факта, че всеки участник има достъп до мненията 
и оценките на останалите.   
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Инструкциите са ясни; упражнението е полезно 
за позитивен завършек на уъркшоп. 
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Предложено от  Милена Костадинова, ФРКБПГО (от сборник упражнения по 
импровизационен театър) 

Заглавие на 
упражнението 

„Жестове или звуци“ 

Време за 
изпълнение 

10-15 минути 

Цел на 
упражнението 

Наблюдение на другите, които са част от групата. Развиване на 
емпатия – умения да се усети и съпреживее емоцията на другия.  

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 
 

Всички правят голям кръг. Фасилитаторът дава инструкции както 
следва: първият участник, който започва, прави някакъв малък жест 
или издава звук – а може и двете, ако в групата няма незрящи. 
Неговият/нейният съсед опитва да направи точно същото. Така 
направеният от първия участник жест или звук се извършват от 
участниците в целия кръг. След това следващият участник прави 
друг жест, издава друг звук или и двете, и се повтаря същото.  

Въпроси за оценка Променят ли се жестовете и звуците, които първият участник е 
направил? По какъв начин става това? 

Оценка на 
упражнението 

До каква степен участниците успяват да изимитират съчетанието от 
жест и звук, подадено от този, чийто ред е дошъл. С течение на 
времето всички трябва да стават все по-адекватни и все повече да 
се доближават до оригиналната емоция и жест.  
 
Оценка от страна на екипа на „Приложен театър“ и участник с 
нарушено зрение: Това е едно забавно упражнение за наблюдение 
на участниците както от фасилитатора, така и от всеки един от 
групата. 

 
 

Предложено от  Милена Костадинова, ФРКБПГО (от сборник упражнения по 
импровизационен театър) 

Заглавие на 
упражнението 

„Изиграйте прилагателни имена“ 

Време за 
изпълнение 

5-10 минути 

Цел на 
упражнението 

Развиване на емоционална интелигентност и способност да се 
изразяваме чрез емоции. 

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 

Фасилитаторът пита групата за някое прилагателно име или сам 
избира такова – напр. „тъжен“. Всички участници заедно изиграват 
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материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 

сцена, в която всеки е толкова тъжен, колкото е възможно. 
Алтернативен вариант е на всеки отделен участник да бъде дадено 
различно прилагателно име и всеки да играе своята емоция или 
състояние.  

Въпроси за оценка Как участниците подбират и изиграват своите и чуждите 
прилагателни имена?  
Кои прилагателни имена са им по-лесни за изиграване и защо? 

Оценка на 
упражнението 

Забавна игра, която помага на всеки участник по-лесно да се впише 
в групата и да намери мястото си в нея. 

 
 

Предложено от Милена Костадинова, ФРКБПГО (от сборник упражнения по 
импровизационен театър) 

Заглавие на 
упражнението 

„Извънземно“, „тигър“, „крава“ 

Време за 
изпълнение 

10 минути 

Цел на 
упражнението 

Да се получи хомогенна група и постепенно участниците да се 
синхронизират. Весела игра за загрявка и настройване за работа.   

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 
 

Всички са в кръг. Има 3 неща и всеки участник може да бъде: 

- Същество от друг свят или извънземно: държите си показалците 
нагоре до главата като малки антени и казвате: „Блийп-блийп“, 
като се извивате по посока навътре към кръга; 

- Крава: Извийте се напред, дръжте дясната си ръка на стомаха и 
казвайте: „Муууууууууууу-муууууууууууууууууууууу!“; 

- Тигър: Издърпайте дясната си ръка напред, имитирайки 
сграбчване с нокти и ръмжене.  

По сигнал на фасилитатора участниците решават да бъдат едно от 
трите същества. Идеята е в един момент всички участници да 
изберат да бъдат едно и също нещо/животно, което очевидно няма 
да се случи от първия опит. Може да се преиграва, докато се 
достигне до пълен синхрон. 

Въпроси за оценка Кое ви беше най-приятно да бъдете – тигър, крава или 
извънземно? Защо? Имате ли идеи за други животни и как да бъдат 
визуализирани? 

Оценка на Забавно упражнение за сплотяване и взаимно усещане на групата.  
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упражнението 
    
 
 

Предложено от Милена Костадинова, ФРКБПГО (от сборник упражнения по 
импровизационен театър) 

Заглавие на 
упражнението 

Игра на азбука 

Време за 
изпълнение 

15 - 20 минути 

Цел на 
упражнението 

Да провокира креативност и творчество, като играта стане 
непринудена. 

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 
 

Това е сцена, която се състои от 30 реда изказани в диалог. Първият 
ред започва с буква, която се задава от фасилитатора – например 
„р“. Отговорът със следващата реплика, на следващия „ред“, 
трябва да започва с буквата „С“ и така докато азбуката свърши. 
След „Я“ следва „а“. Участниците, които се колебаят или използват 
грешна буква, изгарят и се заместват от друг участник. 
Заместването трябва да стане с буквата на играча, който е 
заместен. Забележка: Подтиквайте играчите да не се се стремят на 
всяка цена да са в играта – „Ако не можете да измислите 
изречение, което да развие историята, по-добре е да ‘’умрете’’, 
вместо да затваряте историята“. 

Въпроси за оценка Лесно ли ви хрумваха реплики? Срещахте ли затруднения да 
развивате историята? 

Оценка на 
упражнението 

Забавна игра, която провокира креативност и вглеждане в другите. 

 
 

Предложено от Милена Костадинова, ФРКБПГО (от сборник упражнения по 
импровизационен театър) 

Заглавие на 
упражнението 

„Намерете правилното животно“ 

Време за 
изпълнение 

5-10 минути 

Цел на 
упражнението 

Развиване на актьорски умения, игра и забавление. Умения за 
активно слушане и ефективно разпознаване на сигналите, 
подавани от другите участници.  
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Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 
 

Уверете се, че имате четен брой участници. На всеки участник 
следва да е посочено едно животно, което той трябва да „играе“. 
Фасилитаторът трябва да се увери, че от всяко животно има по две 
и че никой не знае другите играчи какви животни са. След това 
фасилитаторът трябва да назове дейности, които животните да 
представят:  

– Опитайте се да ядете – Яжте така, сякаш сте наистина гладни; 

– Пиене – пийте, сякаш сте наистина жадни; 

- Борба – борете се така, сякаш от това зависи вашия живот. 

Накрая помолете всеки от участниците  да намери животното от 
неговия вид. Обсъдете с другите дали са разбрали кой какво 
животно е бил.  

Варианти: Позволете на двама души да бъдат хора. 

Въпроси за оценка Беше ли ви лесно да имитирате животното и изпълняваните от него 
дейности?  
Беше ли ви лесно да намерите другия от същия вид? 

Оценка на 
упражнението 

Забавно упражнение, което позволява на участниците 
едновременно да играят и да се свързват.  

 
 

Предложено от Милена Костадинова, ФРКБПГО (упражнение създадено от 
Армандо Диаз) 

Заглавие на 
упражнението 

„Букви“ 

Време за 
изпълнение 

5-10 минути 

Цел на 
упражнението 

Развиване на умения за създаване на история. Работа с 
въображението. Умения за слушане с цел извличане на интересни 
и вълнуващи моменти, и развиване на истории около тях.  

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 

Това е игра, наречена по името на своя създател – учителят 
Армандо Диаз. По инструкция на фасилитатора форматът започва с 
монолог в стил разказване на история (може да се свърже с 
упражнението за създаване на персонаж и развиване на история). 
Историята в монолога е базирана на предложение от публиката. 
След приключването на монолога участниците разиграват сцени, 
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вдъхновени от него. Монологът дори може да продължи по-късно 
по време на представлението. 

Въпроси за оценка Как се чувствахте в кожата на вашия персонаж в историята? Добре 
ли се вписахте? Смятате ли, че нещо би трябвало да се промени в 
историята? 
Ако днес сте играли повече от един персонаж, кой ви допадна най-
много? Защо? 
Как бихте оценили вашето взаимодействие с другите персонажи в 
историята? 

Оценка на 
упражнението 

Обратната информация, получена от децата след упражнението, 
може да бъде резюмирана и използвана за дейности, свързани със 
създаването на бъдеща история или пиеса.   
Полезно упражнение, защото учи на толерантност към другите и 
изгражда умения за логичност и процес в измислянето на история. 

 
 

Предложено от Милена Костадинова, ФРКБПГО (от сборник упражнения по 
импровизационен театър) 

Заглавие на 
упражнението 

„Интервюта наопаки“ 

Време за 
изпълнение 

10-15 минути 

Цел на 
упражнението 

Развиване на въображението, концентрация, внимание, 
колективна работа, развиване на умения за работа в екип. 
Развиване на умения за разказване на история и създаване на 
сюжет. Развиване на усет за елементите на историята и логично 
създаване на фантастичен (или ежедневен) сюжет. Развиване на 
толерантност към идеите на другите и способност да следваш 
собствените си импулси, съобразявайки се с желанията на групата 
и с това, което изнасящият монолога е подал на останалите. 

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 
 

Попитайте участниците за тема за телевизионно интервю. След 
това двама играчи правят интервю наопаки. Това означава, че 
първото изречено изречение е последното в интервюто. Например: 
От интервюиращия: „Благодаря за това поучително обяснение.“ От 
госта: „На всички ваши зрители от домовете, благодаря, че бяхте с 
нас, ще се видим следващата седмица.“ След това играчите работят 
по своите интервюта наопаки. Могат да бъдат разиграни различни 
трикове за привличане на вниманието. Вие можете да 
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предизвиквате по-енергични отговори. Такъв пример би бил: 
„Благодаря ви за енергичния отговор на този въпрос“. Това би 
подтикнало другия играч да направи нещо много енергично в 
отговор на това. 

Въпроси за оценка Как се чувствахте в кожата на вашия персонаж – интервюиращ и 
интервюиран? Добре ли се получи? Смятате ли, че нещо би 
трябвало да се промени в историята? Беше ли предизвикателство 
за вас да измисляте отговори по зададената рамка на изречението? 
Как бихте оценили вашето взаимодействие с другите участници в 
играта? 

Оценка на 
упражнението 

Полезно упражнение, защото учи на гъвкавост в комуникацията и в 
приемането на подаваните от другите импулси.  

 
 

Предложено от Милена Костадинова, ФРКБПГО (от сборник упражнения по 
импровизационен театър) 

Заглавие на 
упражнението 

„Барни“ 

Време за 
изпълнение 

10 минути 

Цел на 
упражнението 

Развива умения за съсредоточаване и концентрация, както и бърза 
мисъл, за да се достигне максимално бързо до интересни думи, 
които отговарят на изискванията на играта. Забавна игра, 
подходяща за настройка за последваща работа.  

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 
 

Всички са в кръг, един от участниците е „викач“ и е позициониран в 
средата. Той извиква буква на някой от играчите. Този, който е 
получил буква трябва да достигне до името на човек, предмет или 
услуга, които могат да бъдат продадени, както и място, на което 
всичко се случва, всички започващи с буквата, която е зададена. 
Добър пример би могъл да бъде: „Б“, което води до „Барни“, 
продава „банани“ в „България“. Всичко продължава толкова дълго, 
докато упражнението започне да се получава гладко. След като 
играч с подадена буква състави своето изречение с нея, той отива в 
центъра и се превръща във „викач“, който от своя страна трябва да 
подаде буква на друг от участниците.  

Можем да модифицираме тази игра като поставим един човек, 
който се върти в центъра, протяга се, докосва някой от другите 



                                                                                                                             

Номер на договора: BG05M9OP001-4.001-0010-C01 57

Проектът е финансиран от ЕС и ЕСФ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП 
РЧР) 2014-2020г., „Транснационални и дунавски 

партньорства за заетост и растеж“  
BG05M9OP001-4.001 

играчи в кръга и му/ѝ дава желаната произволна буква.  

Въпроси за оценка Лесно ли достигахте до думи? Смятате ли, че сте се справили 
добре? Кои комбинации, предложени от други участници най-
много ви харесаха? 

Оценка на 
упражнението 

Забавно упражнение, което неусетно работи върху бързината и 
гъвкавостта на мисленето.  

 
 

Предложено от Милена Костадинова, ФРКБПГО (от сборник упражнения по 
импровизационен театър) 

Заглавие на 
упражнението 

„Сервитьор“ 

Време за 
изпълнение 

5-10 минути 

Цел на 
упражнението 

Да се прояви креативност и участниците да започнат спонтанно да 
търсят импровизацията и да я използват по-лесно. 

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 

Играта може да бъде стартирана от фасилитатора с въпрос към 
участниците за някакъв на пръв поглед глупав проблем. Играта 
трябва да продължи като първият избран участник влезе в бар, 
където ще се разиграва действието и обясни своите неволи на 
сервитьора или бармана, но с песен. След това 
сервитьорът/барманът назовава проблема и предлага решение 
отново с песен.  

Играта може да се модифицира със следната сцена – някой влиза с 
проблем и сервитьорът му предлага питие и решение. 

Въпроси за оценка Какво мислите за играта? Интересни ли ви бяха решенията 
предлагани от сервитьорите/барманите? Лесно ли ви беше да 
създавате проблеми и да давате решения? Мислите ли, че чрез 
песен човек по-лесно структурира мисълта си и по-бързо достига 
до разнообразни идеи за решаване на даден проблем? 

Оценка на 
упражнението 

Забавно упражнение, което неусетно работи върху бързината и 
гъвкавостта на мисленето. 

 
 
 

Предложено от Милена Костадинова, ФРКБПГО (от сборник упражнения по 
импровизационен театър) 
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Заглавие на 
упражнението 

„Изиграйте това“ 

Време за 
изпълнение 

10-15 минути 

Цел на 
упражнението 

Да провокира играчите да се движат из пространството и да 
разчитат на спонтанността си. 

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 
 

Тази игра може да се играе от всички участници едновременно или 
можете да попитате групата за предложения как да се стигне до 
различни идеи да се направи това. Помолете играчите да се 
превърнат в:  

- Буркан с майонеза;  
- Пакет цигари; 
- Изкуствени зъби.  

Първоначално вероятно това няма да се ръководи лесно. Може да 
опитате така: „Вие сте буркан с майонеза.“ „Отворен или 
затворен?“ „Пълен или празен?“ „Пресен или стар?“ Покажете го. 
„Вие сте пакет цигари.“ „Пълен или празен?“ „Цигари с филтър или 
без?“ „Къде сте? В нечий джоб или на рафта в магазин?“ Покажете 
го. „Ти си цвете?“ „Какъв вид цвете?“ „Цъфтящо или не?“ „Във ваза 
или в саксия?“ „Какъв цвят?“ „Свежо или овяхнало?“ „Подарък от 
приятел или за погребение?“ „Ти си вода.“ „В чаша, в буркан, в 
локва, в езеро или в океан? Чиста или мръсна? „Ти си вода, въздух, 
пясък, огън. Ти си син, червен, зелен, „Ти си часовник. Работещ или 
не? Точно ли е времето или не? Ръчен часовник или не? Кой те 
носи? Монахиня или сводник? Как би показал това?’’ Окуражавайте 
играчите да бъдат различни видове вещества/предмети/хора и 
вижте до какво ще доведе това.  

Въпроси за оценка Какво мислите за играта? Интересно ли ви беше да се превръщате в 
обекти и предмети, за които не ви е хрумвало, че някога бихте 
могли или би ви се наложило да визуализирате? 

Оценка на 
упражнението 

Колко активно се включват участниците. Колко бързо изобретяват 
начини за представяне на предмети с конкретни характеристики, 
единствено използвайки телата си. В началото може да им е малко 
по-трудно да освободят въображението си, но също като в 
упражнението „къщата на гиганта“, ако давате точки за 
иновативност на създадения образ и тук постепенно ще 
провокирате освобождаване на въображението.  
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Предложено от Милена Костадинова, ФРКБПГО (от сборник упражнения по 
импровизационен театър) 

Заглавие на 
упражнението 

„Голяма риба, малка рибка“ 

Време за 
изпълнение 

10-15 минути 

Цел на 
упражнението 

Развиване на координация.  

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 
 

Всички са в кръг. По кръга трябва да премине определена 
поредица от движения, комбинирани със звук. Първият в кръга 
започва като прави следното: Казва „голяма риба“ и изпъва двете 
си ръце напред, раздалечени на около 10 см. Следващият 
продължава като казва „малка рибка“ и изпъва двете си ръце 
напред, но раздалечени на около 50 см една от друга. Т.е. думите 
„малка рибка“ са съчетани с голям жест и обратно. Когато тази 
поредица от жестове и думи приключи и кръгът се затвори, 
посоката може да бъде сменена. Онези играчи, които сгрешат и 
направят малък жест в съчетание с „малка рибка“ или голям жест с 
думите „голяма риба“, изгарят с шумен звук и „умират“. 

Въпроси за оценка Как се чувствахте в тази игра? Лесно ли ви беше да се преборите 
със стремежа концепцията да стане малко-малко и голямо-голямо? 

Оценка на 
упражнението 

Това е забавна и енергизираща игра, която успешно настройва 
мозъка за по-нататъшна интензивна работа, концентрация и 
координация.  

 
 

Предложено от Милена Костадинова, ФРКБПГО (от сборник упражнения по 
импровизационен театър) 

Заглавие на 
упражнението 

„Черна кутия“ 

Време за 
изпълнение 

5 минути 

Цел на 
упражнението 

Развива въображението, гъвкавостта и бързината на мисълта.  

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 

Играе се от двама играчи. Единият играч държи въображаема 
черна кутия, която има 3 бутона, един от които е червен. Тези 
бутони са контролирани от играч едно. Точните функции на 



                                                                                                                             

Номер на договора: BG05M9OP001-4.001-0010-C01 60

Проектът е финансиран от ЕС и ЕСФ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП 
РЧР) 2014-2020г., „Транснационални и дунавски 

партньорства за заетост и растеж“  
BG05M9OP001-4.001 

конкретни условия 
(ако са 
необходими) 
 

бутоните не са дефинирани. Единият бутон би могъл да бъде 
„раздвижи рязко крака си“, „клекни и седни“ и т.н. Вторият играч 
влиза и пита дали може да играе с кутията. Първият играч се 
съгласява, но добавя нещо от сорта: „Каквото и да правиш, не 
натискай червения бутон.“ Вторият играч започва да играе с 
бутоните, които контролират неговите движения и действия. След 
известно въздържание, започваме постепенно да въвеждаме 
използването на ужасния червен бутон, който ще накара играч 2 да 
прави нещо не така очевидно. То може да бъде каквото и да е, но в 
никакъв случай не бива да е предварително намислено. Червеният 
бутон може да кара играч номер 2 „рязко да си смени 
настроението“, „да започне да крещи“, „да пее опера“, „да започне 
да се кикоти“, „да говори на джибъриш“ и др.  

Въпроси за оценка Беше ли ви интересна играта? Мислите ли, че успявахте бързо и 
лесно да откликвате на импулсите? 

Оценка на 
упражнението 

Интересна игра, акцентираща върху креативността. 

 
 

Предложено от Милена Костадинова, ФРКБПГО (от сборник упражнения по 
импровизационен театър) 

Заглавие на 
упражнението 

„Един ден от живота на...“  

Време за 
изпълнение 

10-15 минути на участник или група 

Цел на 
упражнението 

Развива въображението, гъвкавостта и бързината на мисълта. 
Развива мисъл за детайла, което е изключително важно за 
импровизаторите.  

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 
 

Помолете играчите да помислят за някой, когото познават. След 
това ги помолете да изиграят как този човек се прибира вкъщи след 
работа. Участниците трябва да се постараят да обърнат внимание 
на въображаемата среда, в която се развива действието: как 
изглежда къщата на този човек? Спретната и чиста ли е или цари 
хаос? Голяма къща ли е или малък апартамент? Какво прави 
техният герой? Дали първо се преоблича, дали взема душ или пие 
бира? Яде ли? Ако да, какво – вечеря, затоплена в микровълнова 
печка, доставка на пица или зърнена закуска? В какво настроение 
е? Как е минал работният му ден? 
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Въпроси за оценка Беше ли ви интересна играта? Мислите ли, че успявахте бързо и 
лесно да си представите детайлите от живота на познат човек и да 
се поставите в неговите/нейните обувки? 

Оценка на 
упражнението 

Креативно упражнение за наблюдаване на някой близък. 

 
 

Предложено от Милена Костадинова, ФРКБПГО (от сборник упражнения по 
импровизационен театър) 

Заглавие на 
упражнението 

„Ден от живота“ 

Време за 
изпълнение 

20-25 минути 

Цел на 
упражнението 

Развива умения за представяне пред публика и за импровизация. 
Развива мисъл за детайла, което е изключително важно за 
импровизаторите. 

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 
 

Фасилитаторът избира 2-3 от участниците, които да бъдат актьори. 
Останалите са публика. Фасилитаторът избира човек от „публиката“ 
и го/я интервюира за средностатистическия му работен или учебен 
ден. Въпросите могат да бъдат: „Каква е работата/обучението Ви?“, 
„Къде живеете и с кого?“ „Какви са ви хобитата?“ „Какви са вашите 
колеги/съученици?“. След това участниците актьори импровизират 
един работен ден на избрания участник от публиката, като се 
базират на информацията, осигурена от интервюто.  

Варианти: Вместо да се разиграва работен ден, може да се изиграе 
кошмар. Фасилитаторът може да попита участника, който бива 
интервюиран, от какво се страхува и какво не харесва. 

Оценка на 
упражнението 

Полезно упражнение за сплотяване на екипа, за включване и за 
развиване на умения за представяне и интерпретиране. 

 
 

Предложено от Милена Костадинова, ФРКБПГО (от сборник упражнения по 
импровизационен театър) 

Заглавие на 
упражнението 

Осморки  

Време за 
изпълнение 

10 минути 

Цел на Раздвижване и подготовка за по-нататъшна работа.  
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упражнението 
Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 
 

Всички се разпръскват наоколо, обикновено в кръг и застават прави 
в отпусната поза. Помолете участниците да направят  движения, 
наподобяващи осмици с палеца на левия си крак, след това да ги 
правят с лявото ходило, след това с целия ляв крак. Повторете 
същото с палеца на десния крак, след това с дясното ходило и 
десния крак. Повторете същото с показалеца на лявата ръка, лявата 
китка, лявата ръка от китката до рамото, с цялата лява ръка. 
Повторете същото с дясната ръка. Опитайте с двете ръце. След това 
в обратната посока. Направете формата на 8-мица с таза. Опитайте 
хоризонтално и вертикално. Опитайте да смените посоката. 
Направете същото с лявото рамо, с дясното рамо, с двете рамене. 
Направете същото с главата. Завършете упражнението, като се 
опитате да правите осмици едновременно с възможно най-много 
части от вашето тяло.  

Въпроси за оценка Как се чувствахте? Загряхте ли? Беше ли ви лесно да координирате 
частите на вашето тяло или да карате определени части да правят 
движенията? 

Оценка на 
упражнението 

Изключително упражнение за загряване на мускулите. 

 
 

Предложено от Милена Костадинова, ФРКБПГО (от сборник упражнения по 
импровизационен театър) 

Заглавие на 
упражнението 

„Емоционално семейство“ 

Време за 
изпълнение 

15 - 20 минути 

Цел на 
упражнението 

Наблюдаване на другите и осмисляне на емоциите им. 

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 
 

Обикновено се играе с 4 души, но може с повече и с по-малко. 
Попитайте за една дейност в семейството, след това започнете с 
една стандартна сцена. Веднага щом всички герои и техните връзки 
бъдат установени, замразете сцената, подберете един играч и го 
попитайте за една негова емоция. Тогава сцената продължава и 
играчът се справя с тази емоция. Повторете, докато всички 
участници изразят емоциите си. Сцената трябва да се развие след 
всяка отделна задача и играчите ще трябва да опитат да покажат 
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всички емоции.  

Въпроси за оценка Как се чувствахте с вашата емоция? А с емоцията на другите 
участници? 

Оценка на 
упражнението 

Изключително добро упражнение за осмисляне и визуализиране 
на емоции, а по този начин и за развиване на емпатия и способност 
за съпреживяване и споделяне.  

 
 

Предложено от Милена Костадинова, ФРКБПГО (от сборник упражнения по 
импровизационен театър) 

Заглавие на 
упражнението 

„Енергия 1-10“ 

Време за 
изпълнение 

10 минути 

Цел на 
упражнението 

Освобождаване на енергия, отърсване от негативни или остатъчни 
емоции, изчистване на съзнанието и подготовка за работа или за 
финализиране на уъркшоп – участниците едновременно 
освобождават натрупало се в тях напрежение и се чувстват 
свързани с всички останали.  

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 

Всички са в голям кръг и са клекнали. Всички ще броим от 1 до 10 
заедно, като се изправяме с повишаваща се енергия. 1 е трудно за 
чуване, 10 е толкова силно, колкото е възможно. Всички направо 
стават, с ръце нагоре. Важно е всеки да бъде внимателен за 
другите, за да е сигурен, че са в синхрон. Също така е важно да сме 
сигурни, че повишаването на енергията става постепенно. 

Въпроси за оценка Как се почувствахте след това упражнение? Успяхте ли да се 
свържете с останалите? Свалихте ли напрежението? 

Оценка на 
упражнението 

Много полезно упражнение за освобождаване на напрежение и 
изчистване на съзнанието и духа.  

 
 

Предложено от Таня Ангелова, ФРКБПГО  
Заглавие на 
упражнението 

„Адвокат на дявола“ 

Време за 
изпълнение 

15-20 минути 

Цел на Да развие уменията за аргументация. 
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упражнението 
Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 

Избират се двама участници – единият защитава дадена теза, а 
другият е в ролята на Дявола, който трябва да бъде достатъчно 
убедителен, за да накара своя опонент да се “отдаде на 
изкушението”. След няколкоминутен диалог, ролите се сменят и 
този, който е бил в ролята на Дявола, вече трябва да бъде 
говорител и трябва да защитава обратната позиция. 

Въпроси за оценка Как се чувствахте докато защитавахте вашата теза? А в ролята на 
Дявола? Кое ви хареса повече и защо? 

Оценка на 
упражнението 

Полезно за бързото превключване на различни гледни точки; по-
лесно убеждаване и възможност да се защитават различни 
перспективи, което води до обективност и безпристрастие.  

 
 

Предложено от Таня Ангелова, ФРКБПГО  
Заглавие на 
упражнението 

„Не  отговаряй“ 

Време за 
изпълнение 

10-15 минути 

Цел на 
упражнението 

Работа с концентрацията и вниманието. Да не се поддаваме на 
импулса да отговорим, когато питат нас, да сме ориентирани кой 
къде е в кръга и ние спрямо кой сме вляво.   

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 

Участниците в уъркшопа се нареждат в кръг и един от тях застава 
по средата. Той избира някой от другите в кръга, казва името му/ѝ, 
застава срещу него/нея и му/ѝ задава някакъв въпрос. На този 
въпрос обаче трябва да отговори човекът, който стои от лявата 
страна на онзи, към когото е зададен въпроса.  
Ролята на задаващия въпроси може да бъде поета и от самия 
фасилитатор.  

Въпроси за оценка Беше ли ви трудно да не отговорите, когато чуете името си? 
Успявахте ли да дадете личен отговор на въпрос, който би трябвало 
да се отнася до някой друг? 

Оценка на 
упражнението 

По-добра концентрация; запомняне както на това кой до кого стои, 
така и на самия въпрос. 

 
 

Предложено от Таня Ангелова, ФРКБПГО 
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Заглавие на 
упражнението 

„Довърши изречението“ 

Време за 
изпълнение 

15 минути 

Цел на 
упражнението 

Да развие умения за слушане, за критично и бързо мислене. 

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 

Фасилитаторът задава различни изречения, обхващащи теми по 
глобални въпроси и участниците трябва да довършат изреченията 
по начин, който считат за правилен. 

Въпроси за оценка Забавлявахте ли се с играта? Научихте ли нови неща за участниците 
в уъркшопа на база на това, което те дават като продължения на 
изреченията? 

Оценка на 
упражнението 

Развива общата култура и подобрява способността за аналитично 
мислене. 

 
 

Предложено от Таня Ангелова, ФРКБПГО 
Заглавие на 
упражнението 

„Балонът на дебатите“ 

Време за 
изпълнение 

20-25 минути  

Цел на 
упражнението 

Участниците да се научат да се поставят  на мястото на личност, на 
която се възхищават и да „пречупят“ образа през своята призма. 

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 

Избират се пет или шест човека, всеки от които решава каква роля 
да изиграе - на историческа или популярна личност. Фасилитаторът 
също може да реши кой какъв човек ще изиграе. Всички участници 
биват помолени да си представят, че пътуват с балон с горещ 
въздух, който обаче носи твърде тежък товар и пада бързо. Един 
човек трябва да бъде хвърлен от балона, за да се спасят 
останалите, но кой ще бъде той? Всеки участник трябва да изнесе 
реч, казвайки защо трябва да му бъде позволено да остане на 
балона. Останалите, които не са ‘‘на балона’’, са в ролята на жури и 
трябва да гласуват като дисквалифицират губещия от играта. Това 
продължава, докато само един участник остане в балона. 

Въпроси за оценка Как се чувствахте в ролята на велика/известна личност? Ако имате 
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възможност да промените нещо в упражнението, какво би било то?  
Оценка на 
упражнението 

Развива общите комуникационни умения, уменията за убеждаване, 
както и помага за справянето с възражения. 

 
 

Предложено от Таня Ангелова, ФРКБПГО  
Заглавие на 
упражнението 

„Алеята на дебатите“ 

Време за 
изпълнение 

10 минути 

Цел на 
упражнението 

Подпомага аналитичното и критично мислене. 

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 
 

Участниците се разделят в две колони един срещу друг – всеки 
застава така, че срещу него да има някой друг. Фасилитаторът 
избира теза, като той разпределя кой в коя колона да бъде и дали 
ще защитава или ще заклеймява/отрича тезата. Той избира и един 
човек, който трябва да застане по средата и след това да минава на 
зигзаг и да изслушва становищата на всеки един от участниците от 
двете редици, т.е. двете страни ще трябва да се опитват да го 
убедят да приеме тяхната позиция. Този, който желае да бъде 
убеждаван, може и доброволно да заяви желание. Всеки участник 
в играта разполага с около минута, за да изложи своята 
аргументация. Накрая убеждаваният избира позиция, като застава 
в съответната колона и обосновава решението си. 

Въпроси за оценка Хареса ли ви упражнението? Смятате ли, че ви е било полезно във 
формирането на умения за аналитично и критично мислене?  

Оценка на 
упражнението 

Развива способността за внимателно слушане, концентрация, за 
създаване на критична оценка, за обобщаване и формулиране на 
лично становище.  

 
 

Предложено от Таня Ангелова, ФРКБПГО  
Заглавие на 
упражнението 

„Ако аз управлявах света“ 

Време за 
изпълнение 

10 минути 

Цел на Развиване на въображението, стимулиране на паметта и 
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упражнението увереността. 
Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 

При тази игра участниците се нареждат в кръг. Този, който избере 
да бъде първи, се представя и казва какво би направил, ако той 
управляваше света. Следващият представя предходния участник, 
повтаря това, което е казал той, след това представя себе си и това 
което би направил той, ако управляваше света. 

Въпроси за оценка Допадна ли ви да се почувствате всемогъщи? Да имате възможност 
да повлияете на посоката, в която се движи светът? Интересно ли 
ви беше от вашите уста да излезе казаното от участниците преди 
вас? Беше ли ви трудно да останете съсредоточени, за да 
запомните това, което казват останалите и едновременно да 
формулирате вашето изречение? 

Оценка на 
упражнението 

Изключително ефективно за добро запомняне и за правилно 
формулиране на мисълта. 

 
 

Предложено от Таня Ангелова, ФРКБПГО  
Заглавие на 
упражнението 

„Гледни точки“ 

Време за 
изпълнение 

10 минути 

Цел на 
упражнението 

Развиване на ораторските умения. 

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 

Говорителят, на когото му е посочена темата от фасилитатора, 
трябва да представи своето становище под формата на реч. В някой 
момент някой от слушателите подава сигнал, че иска да вземе 
участие по темата, като предложи своята гледна точка. Говорителят 
може да приеме и да позволи излагането на чуждата гледна 
точка, като посочи човека и каже "ДА" или да я отхвърли като 
каже "Не, благодаря ти". Ако ораторът  каже "Да", другият трябва 
да предложи своето становище. След като се изкаже, ораторът 
трябва да отговори на тази информация и да я включи в речта си, 
докато я продължава. 

Въпроси за оценка Как се чувствахте по-добре – като оратор или като публика? 
Помогна ли ви гледната точка подадена от публиката да 
продължите вашата теза? Има ли нещо, което бихте искали да 
промените в начина на реализиране на играта? 
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Оценка на 
упражнението 

Стимулира участниците да оспорват гледните точки; да се справят с 
възраженията; да мислят бързо, да слушат внимателно. 

 
 

Предложено от Таня Ангелова, ФРКБПГО  
Заглавие на 
упражнението 

„Вярно или грешно“ 

Време за 
изпълнение 

10 минути 

Цел на 
упражнението 

До голяма степен чрез това упражнение преодоляваш себе си и 
собствените си разбирания по съответната тема, като представяш 
убедително аргументи, които в действителност не отговарят на твоя 
мироглед. 

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 

Фасилитаторът фиксира темата на дискусията. Идеята на играта е 
участниците да представят противоположни аргументи на 
зададената тема в рамките на една минута, независимо дали 
реално са ЗА или ПРОТИВ. 
Например темата е „Дрогата е убиец!“ и участниците в уъркшопа 
трябва в рамките на 1 минута да се изкажат защо дрогата не е 
убиец, а напротив. Друга тема би могла да бъде „Видео игрите 
развиват!“ и т.н.  

Въпроси за оценка Лесно ли ви беше да защитите теза, която не подкрепяте?  
Оценка на 
упражнението 

Увеличаване на набора от думи и развиване на речниковия запас. 

 
 

Предложено от Таня Ангелова, ФРКБПГО 
Заглавие на 
упражнението 

„Изобщо не съм съгласен/на“ 

Време за 
изпълнение 

10-15 минути 

Цел на 
упражнението 

Да развие способността да стоиш твърдо зад поцизията си и да 
защитаваш тезата си.  

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 

В тази игра, започва един човек, който казва някакво твърдение. 
Следващият участник казва: „Изобщо не съм съгласен” и се 
обосновава защо, като след това той също трябва да изкаже 
твърдение, което да бъде оборено. 
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(ако са 
необходими) 
Въпроси за оценка Всеки път когато трябваше да казвате, че не сте съгласни и да се 

противопоставяте на изложената позиция, наистина ли така се 
чувствахте? Мислите ли, че когато се конфронтирате един друг, 
това винаги е основателно? За какво най-често спорите и не сте 
съгласни с вашите събеседници или съученици? Важно ли е да 
приемаме чуждата гледна точка и защо? 

Оценка на 
упражнението 

Насърчава уменията за слушане, за аргументация и за възразяване. 

 
 

Предложено от Таня Ангелова, ФРКБПГО  
Заглавие на 
упражнението 

„Само минутка“ 

Време за 
изпълнение 

10 минути 

Цел на 
упражнението 

Да насърчи бързото мислене, гладкото протичане на мисълта, 
уменията за слушане. 

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 

Избира се противоречива тема. Фасилитаторът пита за доброволец, 
който да говори. Минутата започва да тече, веднага щом 
говорителят започне речта си. Ако той се колебае, повтаря думи 
или говори за нещо, което не е свързано с темата, тази тема може 
да бъде оспорена от други участници. За целта, този който има вече 
формулирана идея, казва „Аз“ и ораторът трябва да спре да говори, 
както и хронометърът да бъде спрян. Участникът, който е казал 
„Аз“, бива помолен да обясни възражението си. Ако бъде 
постигнато съгласие, той заема ролята на оратора или може да 
бъде избран друг говорител и хронометърът започва да отброява 
отново. Победител е този, който достигне една минута без да бъде 
прекъсван.  

Въпроси за оценка Лесно ли ви беше едновременно да слушате внимателно 
говорещия и да си нахвърляте неща, които бихте искали да кажете 
вие?  Лесно ли ви беше да изложите вашата теза в рамките на 
ограниченото време, което ви беше предоставено? 

Оценка на 
упражнението 

Развиват се паметовите способности, критичното и аналитично 
мислене. 
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Предложено от Таня Ангелова, ФРКБПГО  
Заглавие на 
упражнението 

Игра за стереотипи 

Време за 
изпълнение 

15-20 минути 

Цел на 
упражнението 

Участниците да се научат да се поставят на мястото на човек, когото 
при други обстоятелства биха осъдили за поведението му и да 
бъдат по-толерантни към останалите, без да им „лепят етикети“. 

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 
 

Фасилитаторът разделя участниците на две групи – действащи лица 
и жури. Действащите лица се подреждат в кръг – те трябва да бъдат 
не повече от 4-5 човека. След това фасилитаторът избира някой от 
тях и му/ѝ казва да напусне кръга и да излезе от стаята. След това 
на останалите действащи лица съобщава, че когато играта започне, 
те трябва да се държат с него/нея като например с пияница, без да 
споменават тази дума в негово присъствие. Това се случва с всеки 
от участницие, докато всеки един от тях излезе от кръга и 
фасилитаторът съобщи на другите в кръга стереотип, по който те 
трябва да се държат с  излезналия от стаята. И така на всеки има 
„залепен етикет“. Той/Тя трябва да познае от държанието на 
другите какъв стереотип му/ѝ е лепнат и да започне да се държи 
като такъв, без да казва на глас думата, която мисли, че се отнася за 
него/нея. Останалите участниците от уъркшопа – журито – не знаят 
какви са стереотипите и самите те трябва да познаят какъв 
стереотип играят действащите лица и да оценят тяхното 
представяне и представянето на този, който носи съответния етикет 
в дадения момент. Журитo ще има за цел да познае кой какъв 
стереотип играе и да оцени кой се е справил най-добре в 
представянето си. Когато журито реши кой какъв е, казва 
съответния етикет, например “кифла“, а този, който е изиграл тази 
роля, трябва да каже дали този е стереотипът или не и ако не е 
този, да каже кой е. А ако и той не е разбрал правилно 
поведението на другите играчи, те трябва да кажат на всички каква 
е била всъщност ролята, която той е трябвало да изиграе.  

Въпроси за оценка Беше ли ви лесно да разпознавате сигналите, давани от другите? 
Как се чувствахте, когато бяхте в ролята на човек с етикет? Ами като 
действащи лица? В коя роля се чувствахте най-добре – на човек с 
лепнат етикет, на действащи лица или на жури? 
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Оценка на 
упражнението 

Развива уменията за слушане, разчитането на езика на тялото, 
добрата актьорска игра и толерантността към осъдителни 
стереотипи и шаблони, които често слагаме на хора, които не 
познаваме.  

 
 

Предложено от Таня Ангелова, ФРКБПГО  
Заглавие на 
упражнението 

„Човек, място и нещо“ 

Време за 
изпълнение 

3-5 минути на участник 

Цел на 
упражнението 

Участниците ще могат да свържат три различни теми в гладка реч. 
Ще представят организирана реч с въведение, изложение и 
заключение. 
Всеки ще говори гладко в продължение на 3 - 5 минути. 

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 
 

Фасилитаторът избира участник, на когото възлага „човек“, когото 
участникът ще включи в измисления си разказ, „предмет“, който 
ще трябва да свърже по някакъв начин с героя от историята, както и 
„мястото“, където действието се развива. Съобщава на участника 
тези три думи, които той трябва да свърже в история и участникът 
има около минута за да подреди в съзнанието си трите думи така, 
че да се получи интересна и свързана история. 

Въпроси за оценка Лесно ли ви беше да отприщите въображението си и речника, с 
който разполагате и да създавате вашите истории?  

Оценка на 
упражнението 

Упражнението е ефективно за гладкото протичане на речта, 
развива въображението и участникът трябва да звучи убедително и 
уверено, докато говори.  

 
 

Предложено от Динос Аристиду, UCAN Productions 
Заглавие на 
упражнението 

Вербатим театър 

Време за 
изпълнение 

Зависи от комбинацията от дейности, които фасилитаторът избере. 
Ако постави вербатим във фокуса, спокойно може да запълни час и 
половина или дори два часа. 

Цел на 
упражнението 

Развиване на умения за слушане. Развиване на емпатия. Развиване 
на умения за представяне. Сценично присъствие и актьорско 
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майсторство.  
Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 

Вербатим е форма на документален театър, който стъпва на 
истински слова, изговорени от истински хора. В своята най-стриктна 
форма, той използва изключително и само думите на истински хора 
и ги извлича от записани интервюта. И все пак, повечето 
сценаристи често комбинират материал от реални интервюта с 
измислени сцени или използва докладвани и запомнени 
изказвания, а не записи. Съществува припокриване между 
вербатим театъра и други форми на документален театър, и 
театъра, базиран на факти, като например трибуналния театър 
(извлечен от съдебни дела). Във Великобритания думата 
„вербатим“ се свързва изрично с изговорени думи, докато 
„документален“ обхваща и други източници, като вестници, 
дневници и писма. В Америка „вербатим“ не се използва. 
Предпочитан е терминът „документален“.  
 
Развитието на вербатим театъра е тясно свързано с простичък и  
технологичен прогрес – изобретяването на записващ портативен 
касетофон. Това направило възможно гласовете на хората да бъдат 
записвани в тяхното лично обкръжение/среда. Мобилните 
интервюта също станали възможни, заедно с драматичните 
добавки на вербатим театър.  
Вербатим театър се развива в средство, избрано да представи 
водещи общностни проблеми. Освен във Великобритания, той 
процъфтява и в други региони в света като Америка и Австралия.  
 
Сега по същество за начините за използване на вербатим театър в 
уъркшопи с деца и младежи с нарушено зрение.  

Съществуват различни форми на вербатим театър. Една от тях, от 
70-те години на миналия век, се занимава с реални съдебни дела, 
които са се водили преди години, дори векове. В обществото се 
разкриват скрити истории. Разбира се, ако делото, което е предмет 
на вербатим театър е от 16-ти век, следва да се използва език от 
онова време – думи, изрази, характерни за 16-ти век. Вербатим 
дава възможност на онези, които не се изразяват спокойно  и 
уверено, да се изявят и да говорят. Той е автентичен и честен. 
Подходящ е за младежи в образователна среда. Участникът се 



                                                                                                                             

Номер на договора: BG05M9OP001-4.001-0010-C01 73

Проектът е финансиран от ЕС и ЕСФ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП 
РЧР) 2014-2020г., „Транснационални и дунавски 

партньорства за заетост и растеж“  
BG05M9OP001-4.001 

превръща в носител на историята, свързва се с разказвача, който я 
е написал. Освен това, овластява човека, който я разказва. Целта, 
да се разказват истории – прикрити и пазени в тайна – е да се 
промени светът.  

Вербатим е безопасна форма, която създава емпатия и 
овластяване.  

Повечето работа е свързана с използването на гласа. Чудесно 
развива умения за слушане, защото този, който предава 
информацията, внимателно се стреми да спазва интонацията, 
паузите, височината на гласа, емоцията на този, който „шепне“ или 
носи историята. Тялото е носител на информация чрез гласа, но то 
не участва активно.  

Начин на реализиране на този театър, който Динос е приложил с 
младежи, с които е работил – възложил на група младежи на 13 
години задача да интервюират възрастни хора за времето, когато 
те са били на 13 години и след това да изиграят интервютата.  

Интересна форма на вербатим е театърът да се случва в момента, в 
който се слуша интервюто. Актьорът може да е седнал на стол, но 
пресъздава всички детайли от интервюто – интонация, глас, паузи, 
емоция.  

Никога няма написан текст – единствено аудио.  

Вербатим 1: Практическа демонстрация от страна на Динос. 
Участниците се подреждат по едната страна на правоъгълник, като 
всеки пред себе си има лента, по която трябва да се движи. 
Правилата отначало са на фона на музика, а участниците се движат 
напред, назад, без да влизат в лентата на някой друг. След това 
фасилитаторът добавя възможност, когато искат да спират и да 
махат с ръка или да подскачат на място. При достигане на края на 
своята лента, участниците се обръщат и продължават в обратната 
посока. Движат се с разумна скорост, но внимателно слушат 
импулсите на тялото – както се чувстват участниците, така трябва да 
се движат и така трябва да реагират. Пуска се релаксираща музика, 
а след това и динамична такава. Следващата възможност, която 
Динос добавя, е че участниците имат възможност да пресичат 
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лентите и да се движат в лентите на други хора, но само 
перпендикулярно, като в конкретен момент в една пътека не бива 
да има повече от 2 души.  

След това участниците се събират в кръг и обсъждат 
преживяванията си.  

На следващия етап, отново движейки се по лентите, участниците 
имат възможност да говорят, като всяко изречение, което казват 
трябва да започва с „хубавата история винаги .....“ и да завършва 
според предпочитанията на съответния участник.  

В допълнение към това, участниците получават право да казват „аз 
се казвам .... и .....“, запълвайки изречението според желанието и 
интересите си. Започва отново движение по пътеките, като при 
спиране на музиката от страна на Динос, участниците спират и един 
от тях трябва да усети момента, и обръщайки се към публиката да 
каже „хубавата история винаги ...“ или „аз се казвам ...и ....“. Всеки 
участник има възможност да казва своите изречения колкото пъти 
иска, но без да ги променя.  

На следващото ниво участниците могат да си разменят целите 
изречения или части от изреченията. Пример Зори да каже „аз се 
казвам Зори и тази сутрин закусвах пица“ (наистина съм Зори, но 
останалата част от изречението не е вярна за мен, а за Джейк) или 
Джейк да каже „аз се казвам Зори и имам девет годишен син“ – 
твърдението изцяло не е вярно за Джейк, а е вярно за Зори. Целта 
на това упражнение, когато се прави пред публика, която не 
познава актьорите, е тя да не може да разбере кой кой е и дали 
историите са истински.  

Вербатим 2: Практическа демонстрация от Динос. Следващото 
упражнение изисква формиране на 3 групи актьори – по тройки – и 
всеки участник да се сети за някаква стара снимка или спомен. 
Участниците се разделят и сядат на столове, поставени с гърбовете 
един към друг. Всеки има една минута, в която да разкаже, гърбом, 
на останалите за някакъв свой спомен или стара снимка. Това е 
аудио-описание на снимка/спомен. След тези разкази, групите се 
завъртат лице в лице и имат още общо 3 минути, за да обсъдят 
допълнителни въпроси, свързани с подробности от споделените 
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истории. Участниците от всяка група следва да изберат една от 
трите споделени истории, която всички, един по един, след това да 
разкажат на останалите. Въпросите, които се задават, за да се 
„разнищи“ историята са от изключително значение и на този етап в 
упражнението фасилитаторът може да спре работата и да направи 
дискусия относно това кои въпроси са подходящи, неподходящи, 
правилни и неправилни.  

Следва представянето на избраната история от страна на всеки 
отделен участник, който има право да променя факти, за да 
пригоди историята към своята реалност – пол, облекло, година – 
така, че без да изменя същността на историята, да разказва от своя 
перспектива, за да има по-добър шанс да заблуди публиката.  

Всеки участник има 1 минута, в която да разкаже историята, която 
групата е избрала. Публиката има за задача да се опита да познае 
чия е историята наистина.  

Вербатим 3: Практическа демонстрация на вариант на техниката. 
Участниците са 3-ма – застанали на триъгълник спрямо публиката, 
като 2-ма са на една линия, обърнати към публиката, а третият е по 
средата зад тях. В нашия случай тройката е съставена от Джейк, 
Меган и Маред. Меган и Маред са отпред, Джейк им шепне, 
застанал леко зад и между тях, а те пресъздават думите и 
интонацията. Хубаво е представящите да имат микрофони, за да се 
чуват значително по-добре. 

Вербатим 4: Вариант, при който се съчетават няколко варианта на 
техниката. В този случай актьорите се движат отново по лентите и в 
момента, в който музиката спре, този, който разказва, спира на 
място, а другият, който трябва да пресъздава думите, изтичва до 
него и започват да разказват историята – единият, шепнейки на 
другия, а първият, възпроизвеждайки информацията високо. 
Останалите, които също са се спрели по местата си, се вписват в 
историята като правят някакви тематични движения, мимики, 
жестове. Това е пример за наслояване на истинските елементи на 
историята.  

Уникален вариант (5) на вербатим е когато двойка, при която 
единият от двамата шепне инструкции на другия, изпълняват 
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заедно синхронни движения. Когато двойките са повече, 
упражнението е вълшебно. 

Въпроси за оценка Забелязвате ли, че в тези методи за реализация на вербатим театър 
има комбинация от спонтантност на реакциите и стриктно 
придържане към чужди думи и емоции, когато трябва да ги 
предаваме? Как оценявате упражнението? Какво мислите за 
вашите умения за слушане и за вашата емпатия?  

Оценка на 
упражнението 

Изключително полезни упражнения за развиване на умения  за 
слушане и предаване на чужди емоции, преживявания и думи. 
Отлично е за даване на глас на онези, които имат проблем да се 
изразят.  
 
 

Видео материал/и Видео демонстрация на упражнението във вариант 1: виж от 
фейсбук страницата на проекта, публикация на 5 юни 2018г. - 
https://www.facebook.com/appliedtheatreproject/  
 
Видео демонстрация на упражнението във вариант 2: виж от 
фейсбук страницата на проекта, публикация на 5 юни 2018г. - 
https://www.facebook.com/appliedtheatreproject/ 
 
Видео демонстрация на упражнението във вариант 5: виж от 
фейсбук страницата на проекта, публикация на 5 юни 2018г. - 
https://www.facebook.com/appliedtheatreproject/ 

 

Предложено от Динос Аристиду, UCAN Productions 
Заглавие на 
упражнението 

„Защо аз?“ 

Време за 
изпълнение 

10 минути, включително с оценката 

Цел на 
упражнението 

Да разберем как гласът – височина и интонация - се променя 
според това на кого или с кого говорим.  

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 

Фасилитаторът казва на участниците да застанат прави и да 
оформят мислено около себе си четири кръга – на една крачка 
разстояние (личен кръг), на две крачки (социален кръг), на три 
крачки (публичен кръг, кръг на обществото) и на четири крачки 
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(ако са 
необходими) 

(кръг на вселената). Преминавайки от кръг в кръг трябва да си 
задаваме въпроса „Why me?” (Защо аз?) и да внимаваме по какъв 
начин гласът ни се променя. След това е интересно да 
експериментираме като в различни кръгове използваме различни 
гласове. По този начин, човекът, който слуша, се научава да слуша с 
различно ухо. 

Въпроси за оценка Как се чувствахте, когато се обръщахте към различните „кръгове“?  
Оценка на 
упражнението 

Изключително интересно и важно упражнение, което ни показва 
как променяме поведението си според отношението ни към 
„кръга“, към който се обръщаме.  

Видео материал/и Видео демонстриращо упражнението: 
https://www.youtube.com/watch?v=9LE4CD9DkCM 

 

Предложено от Цвета Балийска-Соколова, ФРКБПГО 
Заглавие на 
упражнението 

Стопаджията 

Време за 
изпълнение 

В зависимост от това колко участници има в уъркшопа - средно 3-4 
минути на участник.  

Цел на 
упражнението 

Умения за представяне, за възприемане и изиграване на подадени 
емоции и състояния.  

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 

Фасилитаторът поставя на „сцената“ 4 стола, подредени по начин, 
по който са седалките в автомобил. Фасилитаторът моли 3-ма 
участници да седнат на мястото на шофьора и на задните места, а 
човек номер четири да бъде стопаджия, който е отвън и моли да 
му спрат.  
Хората вътре в колата трябва да имат някакво изразено поведение, 
състояние или емоция, която си живеят всеки сам за себе си, без да 
си влияят.  
В един момент шофьорът забелязва стопаджията, спира и го качва. 
Няма говор, няма излишна комуникация. Всеки си живее 
състоянието. Влезлият отвън стопаджия също трябва да бъде в 
някакво много ярко изразено и лесно разпознаваемо състояние 
(физическо или емоционално – тъжно му е, смешно му е, боли го, 
свива го коремът, нетърпелив е, раздразнен/адосан е и т.н.). След 
като стопаджията влезе в колата, той/тя трябва да започне да 
демонстрира емоцията/състоянието си и постепенно останалите 
трябва да се заразят от него/нея и да започнат да демонстрират 
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същите признаци. Целта е да има развитие и достигане на 
кулминационен момент, в който всички са достигнали възможната 
крайност в проявлението на съответното състояние.  

Въпроси за оценка Как се чувствахте като стопаджия? А като пътник? Кое ви хареса 
повече и защо? 

Оценка на 
упражнението 

Много интересно и забавно упражнение, което развива емпатията 
и настройва групата на една вълна. 

Видео материал/и Видео с демонстрация на упражнението е налично на фейсбук 
страницата на проект „Приложен театър“: 
https://www.facebook.com/appliedtheatreproject/ 
Публикация от 10 май 2018г. 

 

Предложено от Меган Джон, Маред Джарман, UCAN Productions 
Заглавие на 
упражнението 

Ритмична игра – за работа в екип 

Време за 
изпълнение 

15-20 минути 

Цел на 
упражнението 

Развиване на умения за слушане. Концентрация и фокусиране на 
вниманието. Работа в група.  

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 

Фасилитаторът подрежда участниците в кръг. Един от тях – 
детектив – бива изведен от помещението, заедно с някой 
съпровождащ, трябва да изчака отвън сигнал, че може отново да 
влезе. През това време фасилитаторът избира (или някой 
доброволства) някой в кръга за „ръководител“, който задава 
последователност от звуци, които другите трябва да следват плътно 
като оркестър. Звуците следва да се променят – тропане, пляскане 
и прочие. Детективът стои извън помещението, докато групата 
вътре не се настрои и не започне своето ритмично озвучаване. 
Влиза малко след като групата вътре е започнала да произвежда 
задаваните звуци. Детективът влиза в центъра на кръга и започва 
да се ослушва, опитвайки се да познае кой е ръководителят – само 
по слух. След като детективът познае кой задава ритъма, той/тя се 
връща в кръга, избира се нов детектив, кръгът се размества, 
новоизбраният детектив излиза от стаята, избира се нов 
ръководител, но без назоваване на име, за да не чуе случайно 
детективът отвън. Ръководителят трябва да бъде пазен в тайна от 
детектива ревностно и да се старае да остане неразкрит 
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максимално дълго време. Упражнението се изпълнява от детектив, 
който е с очила, които симулират зрително нарушение или просто е 
със затворени очи, ако има полезно зрение.  

Въпроси за оценка Как се чувствахте като детектив? А като ръководител? Кое ви беше 
по-лесно?  

Оценка на 
упражнението 

Отлично за настройване и сработване на групата. Много полезно за 
концентрация и внимание от страна не само на ръководител и 
детектив, но и като част от кръга. 

Видео материал/и Видео демонстриращо детайлно описание на правилата и 
изиграване на играта: https://youtu.be/Ha2m3HMCuyk 

 

Предложено от Меган Джон, Маред Джарман, UCAN Productions 
Заглавие на 
упражнението 

упражнението 1, 2, 3 

Време за 
изпълнение 

10 минути 

Цел на 
упражнението 

Използвайне на всички сетива. Вкарване на всички сетива в 
действие/употреба. 

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 

В това упражнение двама участници, стоят един срещу друг и един 
след друг, редувайки се, казват числата от 1 до 3. В един момент 
заменят единицата с плясване на бедрата, след това двойката с 
плясване на дланите и накрая тройката с тропване с крак. Повтарят 
докато усетят, че са много уверени и бързи. Накрая, връщаме 
положението до казване на 1, 2, 3 само с думи и сега това се случва 
много по-бързо и успешно, отколкото в началото, защото 
участниците са направили упражнението далеч по-сетивно и по 
този начин са го направили по-лесно за възприемане от мозъка.  

Въпроси за оценка Какво се промени за вас от първото до второто казване на 1,2,3 
само с думи? Кога ви беше по-лесно? 

Оценка на 
упражнението 

Отлично упражнение за настройване на всички сетива за работа и 
фина настройка на вниманието и концентрацията.  

 

Предложено от Ина Гергинова и Цветина Матова, Playback театър „Тук и сега“ 
Заглавие на 
упражнението 

Принцесата и чудовището 

Време за 10 минути или повече в зависимост от броя на участниците 
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изпълнение 
Цел на 
упражнението 

Бързина на реакциите, гъвкавост, адаптивност  

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 

Участниците се подреждат в единия край на помещението, в което 
протича работния процес. Първият застава по средата на стаята и 
влиза в ролята на принцеса – трябва да говори, да се държи като 
принцеса, трябва да се заяви като такава с цялото си същество и 
поведение. Първият от останалите участници влиза в ролята на 
чудовище, което изтичва със страховит рев към принцесата и я 
изплашва ужасно. Принцесата напуска сцената с писъци и в ужас, а 
чудовището заема нейното място и се превръща светкавично в 
принцеса. Следващият участник трябва да изплаши новата 
принцеса, влизайки в ролята на страховито чудовище и на свой ред 
да стане принцеса. И т.н. и т.н. докато всички се изредят в двете 
роли.  

Въпроси за оценка Как се чувствахте като принцеса? А като чудовище? Кое ви допадна 
повече? Беше ли ви лесно да преминавате от една роля в друга? 

Оценка на 
упражнението 

Упражнението е много полезно за развиване на бързи реакции, 
гъвкавост и артистизъм, защото принуждава участниците да 
преминават на скорост между две изключително контрастни роли. 
Освен това упражнението е изключително забавно и зареждащо за 
всички участници.  

 

Предложено от Константин Кучев, Playback театър „Тук и сега“ 
Заглавие на 
упражнението 

Създаване на песен 

Време за 
изпълнение 

20 минути 

Цел на 
упражнението 

Креативност, използване на гласа, свързване с останалите 
участници чрез музика и песен  

Изпълнение на 
упражнението, вкл. 
материали или 
конкретни условия 
(ако са 
необходими) 

Участниците се подреждат в в кръг и започват с разгряване на 
гласовете (говорят високо, средно, ниско, тънко, дебело) и 
изпяване на имената си – всеки се стреми да вложи творчество и да 
изпее своето име по различен начин от начина, по който това 
правят останалите. След изпяването на едно име, останалите 
участници трябва да го повторят, като се стремят да се доближат 
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максимално до мелодията в оригинала.  

След това участниците могат да продължат да се настройват като 
изпеят заедно с ритмично пляскане с длани по коленете нещо, 
което им се случило за първи път или през въпросния ден, в който 
се случва уъркшоп сесията или наскоро.  

След тази настройка, с помощта на фасилитатора, който е за 
препоръчване да разполага с музикален инструмент и умения да го 
ползва, участниците започват да създават припеви и да ги пеят 
заедно. Всеки участник създава припев на база на дума, 
предложена от останалите и нещо, което той/тя добавя от себе си. 

Пример: подадената дума е „дърво“. Участникът, чийто ред е да 
създава припев, добавя „Това дърво, има само едно листо“, което с 
подложен музикален съпровод се превръща в рефрен, който 
всички заедно пеят няколко пъти.  

След създаването на припев, участниците могат да помислят и за 
куплети и да създадат заедно нова песен.  

Въпроси за оценка Как се чувствахте като създател на песни? Харесаха ли ви звуците, 
които можете да издавате, когато ползвате различните 
възможности на вашия глас? Лесно ли ви беше да пеете пред други 
хора? А с тях? Изненада ли ви нещо, което не сте очаквали? 

Оценка на 
упражнението 

Упражнението е много полезно за развиване на музикални умения 
и креативност, които са неразривна част от театъра. Освен това, 
упражнението освобождава  и свързва участниците. Повечето 
коментират, че никога преди не са правили нещо подобно, както и 
че не са смятали, че са способни да пеят с и пред други хора по 
такъв начин.  
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3. Примерна структура на театрален уъркшоп 
 

Предожение за уъркшоп от Уелс – Динос Аристиду 

Целта на уъркшопа е създаване на постановка от нула до завършеност в рамките на 90 
минути.  

В началото младежите застават в кръг и правят „банановото упражнение“ (peel banana, 
peel peel banana ….), което след това изпълняват и с ананас, и с грозденце. Целта е 
загряване, раздвижване на тялото и настройване за креативна работа.  

След това фасилитаторът дава на участниците инструкция да започнат да се разхождат 
в пространството на фона на музика. Участниците трябва да слушат тялото си и да 
следват, да отликват на импулсите, които то изпраща.  

Динос подава обекти на групата, които младежите трябва да оформят с телата си и 
след това да разрушат – отделяйки се едни от други. Публиката трябва да може да 
види създаването и развалянето на обектите. Първият обект е мост, вторият - дворец и 
последният – лодка гондола (lotus boat). Групата трябва да разучава и да се движи в 
шестте посоки – нагоре, надолу, напред, назад, наляво и надясно.  

След това всички застават на разстояние един от друг и получават от Динос номер. 
Когато той спомене някой от номерата, въпросният участник, който отговаря на този 
номер, трябва да започне бавно да се придвижва до избран друг участник, 
използвайки шестте посоки с желание и стремеж да достигне до него/нея. Когато 
Динос посочи друг номер, онзи, който се движи в момента, трябва да замръзне, а 
новопосоченият – да започне на свой ред бавно да се придвижва към друг избран от 
него обект.  

Всичко се прави на фона на релаксираща музика.  

В един момент водещият спира да посочва номера и участниците трябва да започнат 
да се движат според своите лични усещания и импулси, но със стремеж за достигане и 
свързване, много бавно и внимателно, с някой друг.  

Динос прави пауза и казва, че изключително важно при работата с младежите е 
слушането с цялото същество – не само с ушите. Артистите трябва да имат усещане за 
това, което ще проработи в пространството и да отговорят на това, което се случва 
около тях по естетичен начин.  
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Динос дава инструкции на актьорите и обяснява, че дори те да изглеждат така, че 
нямат смисъл в началото, накрая всичко ще добие образ и логика. Той казва, че винаги 
трябва да се казва на децата защо се прави едно или друго нещо – важно е да се 
споделя с тях каква е целта на упражненията.  

Следват инструкции: 

– групата трябва да създаде мрак и празнина в рамките на 30 секунди. Участниците 
лягат на земята, проснати, със затворени очи.  

- след това групата, по инструкция на фасилитатора, започва да представя затопляне – 
меко, топло дишане – и се раздвижва. Събират се заедно, хванати за ръце в кръг и след 
това издишат като разтварят кръга максимално и го разделят/разпъват.  

- всички казват едновременно първата дума – „Ом“. 

- фасилитаторът задава инструкцията, че сега трябва да създадат заедно дълбок океан. 
В дълбините има водорасло, от което пада семенце, което израства нависоко и от него 
се появява голямо златно яйце.  

- яйцето е в центъра, а другите около него трябва да се превърнат във въздух, земя и 
небе.  

- всички участници трябва да решат за жестове: за мислене, за слушане, за зрение, за 
докосване, за вкус, за мирис и за силата на движението. Целта на това упражнение е 
участниците да получат възможност да дават идеи. Може да се използва с деца, които 
не се включват достатъчно в дейностите - така както Бен бе помолен да предложи 
жеста за „силата на движението“, по същия начин упражнението може да се използва, 
за да се постави фокуса върху друго по-тихо и свито дете, което има нужда от 
насърчение и възможност да се изяви в безопасна среда. Не е важен резултатът, а 
възможността едно дете да води другите.  

Следва създаване и разрушаване на трите обекти, но без преливане. Важно е ясно да 
се види разпадът на едното и формирането на другото. Обектите са „лебед“, „паун“ и 
„гондола“.  

Упражнението е чудесно, защото дава възможност както за индивидуално изпъкване и 
индивидуална работа, така и за работа по двойки и в малка група. Добре е водещият 
да познава групата и да знае възможностите ѝ.  

Участниците се връщат в позицията „мрак и празнина“ и започват да изпълняват вече 
научените движения и фигури, слушайки фасилитатора, който чете текст, обхващащ 
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всички направени до момента упражнения: тъмнина, топло дишане и събиране на 
групата, шепот и създаване на първата дума „ом“, дълбок океан, семенце, от което се 
появява едно голямо златно яйце, раждане на божеството Брама и излъчване на 
светлина и сътворяване на земя, въздух и небе, и всички усещания, пътуване на Брама 
с лебед, паун и гондола.  

Предимствата на тази дейност според младежите и Динос: 

- Помага за групово сплотяване 
- Не се използва нищо друго освен телата на участниците 
- Може да се прецени нивото на групата 
- Дава увереност на по-колебливите и плахи деца, работейки в игрови режим 
- Може да се използва и за представяне на нова книга пред децата 

Необходимо е фасилитаторът да започне със сценарий, в който да се започне от 
загряване, превеждане на участниците през различни състояния и роли, и след това 
връзване на всичко в едно общо представление.  

Обща продължителност – 90 минути. 

 

Предложение за уъркшоп от България – Цвета Балийска 

Уъркшопът започва със загрявка и раздвижване на телата, последвано от движение в 
пространството със замръзване, когато участниците чуят плясване от фасилитатора. 
Щом участниците чуят плясване, ако са се движили, трябва да замръзнат и обратно – 
ако са били статуи – да се раздвижат отново. Движението трябва да е енергично, а при 
замръзване – стремежът е да сме сами със себе си и да не говорим с никого, да не 
помръдваме. Следва успокояване на обстановката, като участниците забавят 
движенията си и без да бързат се срещат с останалите и бавно ги докосват, като 
използват всички посоки – може да се протегнат назад или да докоснат някого пред 
себе си. След това се свиваме, за да се съберем на топче и да се опитаме да задържим, 
да съберем всичко хубаво в нас. След това се изправяме и се разпъваме с вдишване, и 
се опитваме да се отворим, колкото е възможно по-широко. След това се свиваме 
отново много силно, за да задържим в себе си всички прекрасни неща. И това правим 
все по-бързо и по-бързо.  

След това фасилитаторът моли групата да се подреди в две колони. Продължава 
сесията с „движи се сякаш...“ – двете колони трябва да започнат движение напред така, 
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сякаш „те боли ужасно десният крак“, сякаш „си мнооооого стара баба или дядо“ – 
накрая сякаш „си отново себе си“.  

Сесията продължава с упражнение с бамбукови пръчки (виж „Пръчки“, предложено от 
Бърнард Лейтъм) – целта е сработване, регулиране на темпото, съсредоточеност, 
ориентация в пространството, използване на всички посоки и възможности за 
движение.  

Играта, с която продължи уъркшопът – „стопаджия“ (виж „Стопаджия“ от Цвета 
Балийска) – което изисква от 3-ма участници да седят и да се „возят“ в кола, а 
стопаджия с много ясно изразено настроение или състояние да влезе в колата и да 
зарази останалите със своето настроение/състояние.  

Следва разделяне на групи, които трябва да оформят сценка, която да е семейна и да е 
свързана с някакъв празник, около празнуването на който, да се развива действието.  

За завършек се прави сесия за медитация, самоконтрол и внимание. Както и 
визуализиране на мечтите и желанията на участниците. Всички сядат отново в кръг, 
правят оценка на уъркшопа и как са се чувствали в различните упражнения.  
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4. Въпроси за оценка на театрален уъркшоп – на отделна сесия и 
на цялостна програма 
 

Оценка на една уъркшоп сесия   

• Какво ви хареса най-много? (би могло да е част от сесията, да е конректно 
упражнение, взаимодействието с другите участници, комуникацията с фасилитаторите)  

• Имаше ли нещо, което да не ви е допаднало? (също като предишния въпрос)  

• Какво може да бъде подобрено? (също като предишния въпрос)  

• Какво научихте? (за театъра и сценичните изкуства, за самите вас – умения, таланти, 
интереси, вдъхновения, страхове – за другите участници, за фасилитаторите, за живота 
изобщо)  

• В кои аспекти на сесията се чувствахте най-уверени? (в какво смятате, че сте се 
представили най-добре – движения, пеене, роли, танцуване, разказване на истории, 
друго в зависимост от упражненията …)  

• Времето, отделено на тази сесия, достатъчно ли беше? Ако не, според вас, колко още 
време трябваше да ѝ отделим?  

• Допадат ли ви другите участници в уъркшопа?  

• Времето за отделните упражнения достатъчно ли беше? Ако не, според вас, колко 
време трябваше да им отделим?  

• Времето за почивки достатъчно ли беше?  

• Какво друго бихте променили? (ако има нещо ... може би свързано с нещо, което не 
ви е допаднало)  

• Някакви други предложения? Въпросите, отнасящи се до наученото и увереността, 
може да са фокусирани върху използваните упражнения, за да направят възможна и 
тяхната оценката.  
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Цялостна оценка на програма (поредица от уъркшоп сесии за развиване на 
физическа и вербална увереност) 

Същите въпроси като горните със следните допълнения: 

• Какво друго успяхте да извлечете от този опит? (чувствата, които изпитвахте по време 
на уъркшопа и емоциите, които изпитвате сега, някакво конкретно ново знание или 
умения, приятелства)  

• Кои аспекти от уъркшопа ви дадоха най-много увереност? (кога смятате, че сте се 
представили най-добре – в движенията, в изиграването на роли, в пеене или 
танцуване, в разказване на истории, друго …)  

• Какво според вас прави един фасилитатор добър? (разкажете ни как си представяте 
добрия фасилитатор – умения за комуникация с деца и млади хора, разбиране как да 
работи с хора с увредено зрение, театрални умения …)  

• Какво бихте посъветвали фасилитатора? (по какъв начин фасилитаторът би 
могъл/могла да подобри начина си на работа така, че да отговори на вашата представа 
за добър фасилитатор …)  

• Какво е от изключително значение и задължително трябва да бъде запазено? (нещо, 
което според вас никога не бива да се пропуска в един уъркшоп с участници с 
нарушено зрение)  

• Някакви други предложения? 
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