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Новини, свързани с изпълнението на проекта от месец април 
2018г.  
 
В периода 27-29 април 2018г. във Варна, България, в СУУНЗ „Проф. Д-р Иван Шишманов“ 
екипът по проекта реализира първа интензивна поредица от театрални уъркшопи с местната 
група деца.  
 
В шестте уъркшопа, които бяха проведени (един в петъчния ден, два – събота и три – неделя) в 
ролята на фасилитатори и ко-фасилитатори се включиха Цвета Балийска и Зорница Станева от 
ФРКБПГО, Севдалина Илиева и Евелина Николова (екип СУУНЗ „Проф. Д-р Иван Шишманов“, 
Варна) и доброволците Цветина Матова (актриса от playback theatre „Here and now”) и Михаил 
Недков (музикант от playback theatre „Here and now” – с увредено зрение).  
 
С удоволствие в целия процес участваха 15 деца и млади хора, включени в проекта от 
училището във Варна.  
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Целта на серията уъркшопи беше да постави основите на приложния театър за деца с 
нарушено зрение. Участниците имаха възможност да се запознаят с някои от основните 
елементи на театъра - концентрация, внимание, основи на сценичното присъствие, изграждане 
на сценично самочувствие и увереност. 
 
Първият проведен уъркшоп - 27 април 2018г. (15:00 – 17:00) - започна с упражнение за 
запознаване, което включваше казване на името, съпроводено от жест и емоция. Всеки се 
представи, съпровождайки произнасянето на името си с жест и звук, отговарящи на му 
моментното състояние, като останалите повтаряха след него.  
 
Последва подреждане в две редици и заставане лице в лице с отсрещаната редица. По двама 
участниците, които бяха лице в лице, трябваше да си кажат нещо – любима храна, мечта, нещо, 
без което не могат и т.н. След всяко споделяне, всички направиха по крачка надясно (така че 
крайните участници вдясно в двете редици трябваше да преминават в отсрещната редица, а 
двойките, които споделят, да са нови) - споделянето продължи с нещо различно.  
Продължихме с упражнения за развиване на въображението и изразяване на изникващи 
образи и картини, посредством тялото, и посредством движения и звуци.  
 

  
Последва създаване на музика на двойката и групата, както и представяне пред останалите 
участници.  
Друго интересно упражнение от този уъркшоп пък изискваше от участниците да се представят 
през погледа на някой близък – майка, баща, брат, братовчед. Идеята беше всеки да застане 
зад стола си и да се опише от името на свой близък.  
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Следващият (втори) уъркшоп - 28 април 2018г. (9:30 – 13:00) – започна с кратка медитация и 
подготовка за работа, а след това Цвета Балийска, направи разгрявка на групата.  
 

  
 
Последваха поредица от игри – „японски поздрав“, „беля банана“, както и „в къщата на 
Великана“, при която всички участници, на малки групи, трябваше да изобразят, използвайки 
телата и въображението си, това, което фасилитаторът посочваше. Например: „в къщата на 
Великана има великански таван!“, „в къщата на Великата има маса със сервирана на нея 
вечеря!“, „в къщата на Великана има великанска спалня!“ и т.н. 
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След това дойде ред на групиране по четирима или петима и в този състав всяка група 
трябваше да си измисли история, която да изиграе пред останалите. Всички изиграха историите 
си и получиха обратна връзка от Цвета. Завършихме с кръг за споделяне и оценка, като всеки 
сподели как се е чувствал в своята роля.  
 

  

 
“Този документ  е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  Фондация за 
развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.” 

 



                                                                          
 

Проектът е финансиран от Европейски 
съюз и Европейски социален фонд по 

Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-

2020г., „Транснационални и дунавски 
партньорства за заетост и растеж“  

BG05M9OP001-4.001 

 
 
Третият уъркшоп - 28 април 2018г. (14:30 – 17:00) - продължи с игра „зомбита“, според 
правилата на която в помещението са разположени Х участници и има Х стола. Един от 
участниците е зомби, което с подобаващ звук и маниер на придвижване трябва да се опитва да 
стигне до свободния стол, а другите, сменяйки си местата – без да го бутат, дърпат, спъват и 
прочие – да се опитват да му попречат да направи това.  
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След тази игра участниците останаха по столовете си и продължиха с монолози от позицията на 
герой – измислен, фантастичен, приказен – който са си избрали.  
Отново участниците формираха групи от по 4-5 човека и трябваше да сътворят история с 
персонажите, от чието име са говорили, за да се представят пред останалите. Всички групи се 
представиха и получиха обратна връзка от Цвета Балийска. Приключихме с взаимен поздрав.  
 
Четвъртият уъркшоп - 29 април 2018г. (9:30 – 13:00) - започна със загрявка, организирана и 
проведена от плейбек актрисата Цветина Матова. Раздвижване на телата и подготовка за 
работата, която предстои. Цветина продължава като моли групата да се подреди в две колони 
– зад нея и зад Мишо (Михаил Недков – зрително затруднен музикант в плейбек групата на 
Цвета Балийска). Продължава сесията с „движи се сякаш...“ – сякаш те боли ужасно десният 
крак, сякаш си мнооооого стара баба или дядо – а накрая „движи се сякаш си отново себе си“.  
Сесията продължава с упражнение с бамбукови пръчки – целта е сработване, регулиране на 
темпото, съсредоточеност, ориентация в пространството, използване на всички посоки и 
възможности за движение. 
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Играта, с която продължи уъркшопът – „стопаджия“ – изискваше 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.  
За завършек направихме задачата, в която участниците да се разделят на групи и да развият 
сценки, които да са семейни и да са свързани с някакъв празник, около празнуването на който 
да се развива действието.  
 
Петият уъркшоп - 29 април 2018г. (14:30 – 16:00) - продължи със сесия за медитация, 
самоконтрол и внимание. Също така беше включено и квадратно дишане, и визуализиране на 
мечтите и желанията на участниците. Продължихме със споделяне и игри за съсредоточаване и 
концентрация.  
 

  
 
 
Последният (шести) уъркшоп за това посещение на прекрасното училище във Варна - 29 април 
2018г. (16:45 – 18:15) - имаше за цел да работи мотивационно и практически с децата в посока 
на тяхната бъдеща професионална реализация. Уъркшопът включи разиграване на интервюта 

 
“Този документ  е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  Фондация за 
развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.” 

 



                                                                          
 

Проектът е финансиран от Европейски 
съюз и Европейски социален фонд по 

Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-

2020г., „Транснационални и дунавски 
партньорства за заетост и растеж“  

BG05M9OP001-4.001 

за работа. Всеки младеж/дете имаше „назначен“ възрастен интервюиращ, а Цвета Балийска 
правеше оценка след всяко интервю, за да даде важни насоки за подобряване на 
представянето. 
 

 
 
Някои от резултатите от работата през тези три дни във Варна, според наблюденията на 
фасилитаторите:  

- Участниците придобиха технически познания за изискванията на сцената.  
- Групата се свърза и е налице кохезия.  
- Участниците се опознаха отвъд ежедневните маски.  
- Изградено е доверие и усещане за личностно развитие и полза от случващото се.  

 
От обратната връзка от страна на участниците можем с удоволствие да споделим: нетърпение 
за следващи срещи (от учениците); преоткриване на учениците, надминаване на очакванията 
(от учителите) и по-конкретно „отначало не исках да участвам, но съм безкрайно щастлив, че се 
включих, защото смятам, че развих много нови умения в себе си и научих, че интервютата за 
работа съвсем не са проста и лесна работа“, „научих, че мога да бъда всеки и всичко, което 
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поискам, стига успешно да вляза в роля“, „научих, че мога да съм по-уверена и спокойна“, 
„имам повече надежда за бъдещето“. 
 
Докато част от екипа работеше във Варна, Таня Ангелова от ФРКБПГО организира среща с 
децата в СУУНЗ „Луи Брайл“ в София на 26 април 2018г., като проведе с тях игра за развиване 
на способностите за изразяване – „довърши изречението“ – и реализира сценки, в които 
предизвика участниците да влизат в роли.  
 
 

Предстоящо ... 
 
Партньорите по проекта довършват анализите и ръководствата, свързани с двете добри 
практики от Уелс и продължават с провеждането на театрални уъркшопи с децата от двете 
училища.  
В следващите бюлетини очаквайте информация от втората серия уъркшопи, която предстои да 
бъде проведена с децата от СУУНЗ „Проф. Д-р Иван Шишманов“, Варна (22,23 и 24 юни 2018г.). 
 
До тогава, екипът на проекта остава на разположение на всички желаещи да получат повече 
информация. 

 
“Този документ  е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  Фондация за 
развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.” 

 


