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ПРОЕКТЪТ 

 

2. ПАРТНЬОРСТВОТО 

 

В проекта участват пет европейски организации. Те са: 

 1. КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ПРОЕКТА "СЪЗДАЙ КУКЛА, ПРЕСЪЗДАЙ СЕБЕ 

СИ - ТЕАТЪР ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ" 

 

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR 
GRODZKI, 
базиран в Белско-Бяла, Полша 

www.teatrgrodzki.pl 

jolanta@teatrgrodzki.pl 

 

Проектът има за цел да разработи, тества и да даде широко разпространение на  иновативна методология, 

основаваща се на творчески подход в образованието за възрастни. Той също така е насочен към нуждите на 

обучаващите се в неравностойно положение, свързани с подобряването на социалните и гражданските им умения. 

 

CITIZENS THEATRE, 
базиран в Глазгоу, Шотландия 

www.citz.co.uk 

learning@citz.co.uk 

learning@citz.co.uk 

Изборът на театралното и по-конкретно на кукленото  изкуство е направен въз основа на дългогодишния опит на Teatr 

Grodzki в използването на тази специфична форма на изкуството в образованието и терапията. Въпреки че кукленият 

театър обикновено се възприема като нещо детско, той може да служи като много ефективно и привлекателно 

средство, което да помогне на възрастните да открият заложбите и способностите си, необходими за истинска 

социална адаптация. 

 

YOUTH CENTRE BABILONAS, 
базиран  във Вилнюс, Литва 

www.centrasbabilonas.lt 

rolandasliaziene@gmail.com 

 

CSC DANILO DOLCI, 
базиран в Палермо, Италия 

www.danilodolci.org 

presidente@danilodolci.org 

 

СДРУЖЕНИЕ ЗНАМ И МОГА, 
Базирано в София, България 

www.knowandcan.com 

znamimoga@gmail.com 
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3. ВЪВЕДЕНИЕ В МЕТОДОЛОГИЧЕСКИТЕ НАСОКИ 

 

4. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

 

Тези насоки са създадени, за да насърчават и подкрепят възрастните и преподавателите при използването на 

кукленото изкуство при работата им с хора от рискови групи и/или социално изолирани  възрастни. Насоките имат за 

цел да осигурят ясна и структурирана концепция за това как да се планират и провеждат семинари за куклено 

изкуство с цел справяне със социалната изолация. В допълнение насоките имат за цел да отговорят на въпросите за 

описаните техники и как те трябва да бъдат прилагани за максимално въздействие. 

 

Целевите групи за всички дейности, описани в този документ, са възрастни, които се 

считат за хора от рискови и/или социално изолирани групи. 

По време на този проект петте партньорски организации проведоха пилотни семинари за 

тестване на методологията и провериха дали тази методология се нуждае от надграждане 

или промяна в зависимост от конкретните нужди на различните целеви групи, които 

участват. Групите, участвали в Програмата за пилотни семинари  включват: 

 

• Група възрастни, които се възстановяват от зависимост от наркотици и 

алкохол 

• Група затворници 

• Група възрастни, които са посещавали психиатрична болница 

• Група възрастни безработни, които са посещавали център за социална 

интеграция 

• Група бежанци и търсещи убежище 

• Група пенсионирани, безработни жени 

 

 
Това е само част от различните групи, участвали в 

Програмата за пилотни семинари. Всички тези 

целеви групи, по различни начини, включват 

социално изолирани и рискови възрастни. 

. 

Скоро ще има онлайн компендиум на разположение тук: 

 

http://ccproject.art/publications
/ 

Компендиумът включва казуси и информация за това как методологията 

беше приложена и разработена с различните пилотни групи.  
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МЕТОДОЛОГИЯ 

6. ОБУЧИТЕЛЕН КУРС В ГЛАЗГОУ 

5. ОБУЧИТЕЛИ 

Тези указания могат да се използват от обучители на възрастни, които работят с някоя от изброените групи, както и с 

хора в риск или социално изолирани възрастни. 

Насоките са създадени специално с цел да бъдат използвани като наръчник с подробно разглеждане на дейностите и 

техниките. Те включват също предложения за времето, пространството  и материалите, необходими за успешното 

въвеждане на куклено изкуство в репертоара на обучителите на възрастни. 

През декември 2017 г. беше организирана седмица за 

обучение на петте участващи организации. Обучителите 

от Полша, Литва, Италия, Шотландия и България пътуваха 

до Глазгоу, за да преминат  интензивна програма за 

обучение, водена от Мария Шейбал от Театър Гродзки. 

Преди курса на обучение всяка организация 

попълни и предостави въпросник за анализ на 

нуждите и информация за историята на кукления 

театър в своята държава. 

Всичките пет европейски страни имат  богата история на 

кукления  театър и много професионални куклено-

театрални трупи, които практикуват  днес. Очевидно е, че 

кукленият театър все още е нещо, което е насочено главно 

към децата и не се възприема като театър на високо ниво 

като много други видове театър. 

Пълния доклад за анализ на нуждите можете да намерите 

тук: 

http://ccproject.art/publications
/ 

Седмицата на обучението в Глазгоу имаше за цел да 

подготви обучителите на възрастни хора, които 

впоследствие да проведат пилотните семинари с 

възрастни от рисови групи. Обучението беше с 

практическа  насоченост и, освен че бяха обучени на 

различни техники, участващите обучители бяха 

насърчавани  да обмислят какво се преподава и как се 

чувстват като участници. 
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7. РЪКОВОДСТВО „СТЪПКА ПО СТЪПКА“ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ПО ВРЕМЕ НА 

ОБУЧЕНИЕТО  

ДЕЙНОСТ 1 –РАБОТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НАШАТА ДЕЙНОСТ  

(30 минути / колективна дейност) 

Всички участници седят в кръг около  различни 

материали, предварително подготвени от 

обучаващия. Това са например: ролка кафява хартия 

и един  сгънат лист, няколко чифта ножици, няколко 

макари (различни цветове), стари вестници, цветна 

креп хартия. 

Участниците трябва да оприличат обектите на неща, 

на които им напомнят. Определянето на обектите 

трябва да представлява някакъв обществен ред и 

да изразява различни взаимовръзки и властови 

отношения. Например ролката хартия се поставя 

централно,  докато единичният лист лежи отстрани, 

а ножиците са на път да го отрежат. Вестниците 

формират хаотична купчина, а макарите са 

подредени в две редици. 

Участниците трябва да споделят своите впечатления за състава на обектите. Някои подкрепящи въпроси могат да бъдат 

полезни: Какво се случва тук? Дали тези привидно все още обекти въздействат по някакъв начин? Възможно ли е този 

образ да се пресъздаде в история? Какво ни казва този образ? Какви послания и чувства получаваме от него? Как 

цветовете и формите, а също и взаимоотношенията между отделните обекти влияят върху смисъла на цялото 

изображение? 

БЕЛЕЖКИ 

Това упражнение е загрявка за работа с обекти и изучаване на основните правила на визуалното разказване. То също така 

допринася и за процеса на изграждане на групи и помага на участниците да свикнат да се изразяват открито и да работят 

заедно. За някои хора това може да бъде трудна задача, ако те са съсредоточени само върху чисто вербалната комуникация и 

им липсват абстрактни мисловни умения. Въпреки това си струва да се направи усилие да се привлече вниманието на хората 

към факта, че има различни начини за предаване на послания, например без думи, достъпни както в театъра, така и в 

ежедневието.  
10 11 

 



ДЕЙНОСТ 2 - ПРИКЛЮЧЕНИЕТО ПРАВЕНЕ НА КУКЛА  

(2 часа / индивидуална работа) 

) 

Материалите, представени в предходното упражнение, сега ще 

бъдат използвани за създаване на кукли. Обучителят наставлява 

групата през всички етапи на процеса. Той изгражда куклата от 

хартия и обяснява какво и как трябва да се направи. 

Всеки участник се нуждае от два листа хартия (по 100 х 

130 см всеки), вестник и макара канап, за да направи 

основната конструкция. 

Първо трябва да направим хартията по-гъвкава и по-мека, като 

я намачкаме, така че да стане подобна на текстурата на плат- 

тънка и мека. Правим го с първия лист хартия. 

След това изрязваме или разкъсваме листа наполовина по 

дължина. Ние оформяме главата (топка), като използваме 

половината от листа хартия (или вестници, които покриваме с 

половината от хартиения лист). Навиваме връв около „врата“ на 

куклата. Останалата част от хартията, под врата, трябва да бъде 

усукана и превърната в две ръце. Всички части трябва да бъдат 

завързани с помощта на канап. 

Същото трябва да се направи с други две дълги парчета 

хартия, които ще бъдат използвани за торса: вторият лист на 

хартията също трябва да бъде смачкан и срязан наполовина. 

Двете половини на хартиения лист трябва да бъдат усукани. 

Едното парче трябва да се сгъне   наполовина и да се увие 

около едно от раменете на куклата. След това процедурата 

трябва да се повтори и двете части да бъдат съединени и 

завързани в горната си част. Двете части, стърчащи отдолу, 

трябва да бъдат съединени заедно и вързани с въже, за да 

образуват кръгла форма. 
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ДЕЙНОСТ 2 – ДОВЪРШИТЕЛНА РАБОТА 
Сега е моментът да зададем на нашата кукла един важен въпрос:  

 „КОЙ СИ ТИ?“  

Това помага всеки да свърже куклата с истински характер и с някои отличителни черти, представляващи и 

създателят, и неговата/нейната чувствителност, вътрешен свят и възприемане на живота. 

Две други дълги парчета хартия, които ще се използват за краката, трябва да бъдат усукани. Подобно на торса, краката 

трябва да бъдат огънати наполовина, усукани и обвити с конци. Така може да се направи основната структура на куклата. 

Пример за изготвяне (и анимация) на хартиени кукли стъпка по стъпка може да се намери в платформата за добри 

практики на ARTES: Участниците трябва да имат известно време (около половин час), за да снабдят своята кукла с допълнителни елементи от 

външния  вид (например коса или дрехи). Това трябва да бъде свободен процес на проучване в търсене на раждането  на 

истинския човек. Препоръчва се да не се рисуват  черти на лицето, тъй като обикновено това има карикатурен ефект. http://artescommunity.eu/paper-puppets-in-
action/ 

Също така филмовият материал и приложението за обучение, показващи как да направите кукла, са предоставени 

като част от проекта „COUNT ME IN TOO“: БЕЛЕЖКИ 

Често се случва участниците в семинара да се съпротивляват към ръчната работа (например да казват „Аз не съм добър 

в правенето на нещата с ръцете си“). Въпреки това, в случая с този метод, задачата е по някакъв начин "скрита". 

Участниците просто следват обучителя и предложените действия, лесни за изпълнение, така че всъщност всеки може да 

направи фигурата- театралната кукла, сам или с известна помощ от другите членове на групата. 

 

По време на обучението в Глазгоу между участниците започна дискусията дали би било по-добре в началото да се 

представя целият процес стъпка по стъпка, така че всеки предварително да разбере какво трябва да се направи. 

Изглежда обаче, че такъв подход не работи. Би било доста обезкуражаващо за участниците да се опитат да уловят и 

запомнят всички стъпки на процеса на създаване. Те изглеждат по-спокойни и свободни, когато не мислят за следващите 

стъпки. 

 

Тъй като някои хора са по-бавни и намират ръчния труд за по-труден от други, добре е да насърчават тези, които са бързи и 

сръчни, да помагат на своите колеги и да покажат/обяснят какво трябва да се направи, ако възникне такава нужда. 

Могат да се използват различни видове хартия и конци. Тези, които вършат най-добре работа са: кафява (опаковъчна) 

хартия и конопен  конец, но някои хора може да са алергични към него. Обучаваните трябва да бъдат предварително 

предупредени, че хартията може лесно да ги пореже. Следователно е полезно в началото да се носят тънки предпазни 

ръкавици (преди смачкването  на хартията). Черните ръкавици могат по-късно да се използват за упражненията за 

анимиране на куклите, както и във финалната постановка. 

 

Целият процес на създаването на кукли е от съществено значение за методологията. Интересно явление е фактът, че 

повечето участници в семинара се чувстват наистина свързани със своите кукли. Тази връзка осигурява голям потенциал 

за процесите на саморазвитие, подхранвани от художественото  творчество. 

http://www.cmi2.eu/pl/app_generator/app/82/ 

https://www.youtube.com/watch?v=DJ5-Tsf65CA&feature=youtu.be 
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ДЕЙНОСТ 3 - КРЪГ ЗА РЕФЛЕКСИЯ  

(30 минути / колективна работа) 

Участниците сядат в кръг. От тях се изисква да споделят чувствата и 

размислите си за работния процес, през който са преминали. Има 

различни начини за улесняване на подобен обмен. Някои идеи за 

споделяне на размисли са представени по-долу, но в този случай става 

дума за просто говорене по време на обучението в Глазгоу, в което всички 

участници бяха нетърпеливи да вземат участие. Правилото е, че всеки 

може да каже нещо, ако чувства, че е важно. Няма един конкретен 

въпрос, на който да се отговори; групата просто беше насърчена да 

сподели своя опит. 

БЕЛЕЖКИ 

Обобщаващата сесия е от голямо значение за участниците и тяхната 

интеграция. Те се чувстват сигурни и по-удобно в групата, като имат 

възможност да изразяват чувства и впечатления, притеснения и 

удовлетворение, нужди и идеи за по-нататъшна съвместна работа. От друга 

страна, някои хора биха предпочели да избягват лично изразяване, така че 

обучителят трябва да реши дали да ги остави да мълчат или да се опита да ги 

мотивира  да говорят. В някои случаи могат да бъдат полезни следните 

помощни въпроси: 

Чувствахте ли се комфортно в тази конкретна ситуация? 

 
Трудно ли беше да се направи  куклата? 

 
Достатъчни ли са инструкциите за изпълнението на 
задачата? 

Отговорът  на един от горните въпроси, дори и накратко, може да помогне на 

онези, които са емоционално блокирани или срамежливи, да станат по-

отворени и да споделят мисли по време на следващите сесии за размисъл. 

16 17 

 



ДЕЙНОСТ 4 - СТЕПЕНИ НА ТРУДНОСТ  

(15 минути / индивидуална работа) 

БЕЛЕЖКИ 

Това упражнение учи на концентрация и дисциплина, 

помага за преодоляване на обезкуражаването и помага 

да се справим с трудни ситуации. 

На практика въпросното  упражнение позволява на 

участниците да изпитат придобиването на нови умения и 

постоянното преследване на една цел. Този директен 

опит от усилия и повтаряне на все по-трудни стъпки им 

дава някаква идея (макар и малка) за 

предизвикателствата, свързани с работата по 

изпълнението или в продължаването на тяхното 

образование. В същото време то помага да се преодолее  

страхът от провала  и също така дава усещане за успех 

(участниците винаги могат успешно да завършат поне 

една малка част от задачата). 

То също е и добра физическа  загрявка  и може да бъде 

предложено в началото на сесията или след почивката за 

обяд (както беше по време на трейнинга в Глазгоу). 

Важно е участниците сами да изберат най-подходящия 

вид движение. Също така, те не се чувстват  

наблюдавани от останалите през цялото време, тъй като 

всеки е зает със собствените си действия. 

Участниците са подредени  в редица. В отсрещната страна на 

стаята, срещу  участниците, има наредени  столове - по един 

за всеки човек. Обучаващият описва задачите, които трябва 

да бъдат изпълнени, като същевременно ги демонстрира. 

Всеки участник трябва да изпълнява задачите си със свое 

собствено темпо, без да обръща внимание на останалите 

участници. 

Етап 1 - Отиваме  до столовете си, като избягваме 

въображаемо препятствие по средата на пътя (например, 

разхождайки се или скачайки над локва). Сядаме на един стол, 

мислено  преброяваме до пет, ставаме и се връщаме в  

началото, запомняме препятствието по средата на пътя. 

Етап 2 - Повтаряме всички предишни стъпки, този път с 

някакъв предмет върху главата на участника, като вестник 

или лист хартия - ние се опитваме да запазим равновесие, 

ако някой от предметите падне, взимаме го обратно и 

продължаваме. 

Eтап 3 - Повтаряме предишните две задачи и към тях 

добавяме още: всеки участник се отправя към стола и 

обратно с предмет на главата си, като избягва 

препятствието двукратно. Тогава всеки човек подробно 

разказва какво е правил през този ден - от събуждането  

до този момент. 

Упражнението може да има по-сложна структура, ако 

лидерът или участниците сами предложат допълнителни 

предизвикателства. 
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ДЕЙНОСТ 5 - УМЕНИЯ ЗА АНИМАЦИЯ  

(1 час / работа в малки групи) 

Участниците са разделени на малки групи по 4-5 души. Един по един те изпълняват ролята на режисьор, а създадената 

от тях кукла е оживена от трима други кукловоди. Един от участниците управлява дясната ръка и главата на 

марионетката. Вторият държи торса и движи лявата ръка, а третият (в средата, наведен или коленичил ), е отговорен 

за краката . Най-удобно е да поставите куклата на масата, за да избегнете прекаленото навеждане над мястото за 

изпълнение. 

 

Режисьорът казва на кукловодите какво трябва да правят  стъпка по стъпка и какво се случва на сцената. Например 

героят лежи и спи, дишайки спокойно. Изведнъж куклата изскача от леглото и се оглежда. Започва да се приближава 

към публиката, пълзяща на пръсти и т.н. 

 

Правилото е актьорите да не използват думи. Възможно е обаче да се появяват звуци (например звънене на 

будилник). 

 

Може да е полезно да се уточни основната тема за всички анимационни упражнения. В случая с обучителния курс  

беше предложено всеки да се съсредоточи върху темата „Началото на деня“, докато „приведе куклите към живот“. 

Ролята на обучителя по време на това упражнение е да отиде при всяка група и да им даде съвети, без да се намесва в 

работата им твърде много. 

БЕЛЕЖКИ 

За участниците обикновено е много интересно преживяването да се наблюдава как куклата им „оживява“ и 

„действа“. На практика те научават правилата на анимацията и откриват двигателните способности на 

хартиените фигури. 

 

Особено важен аспект на тази част от семинарния процес е сътрудничеството и изграждането на доверие, 

взаимното разбирателство и желанието да се търсят най-добрите решения и да се правят компромиси. 

Актьорите трябва да си сътрудничат тясно и ефективно, за да подчинят куклата на своята воля. 
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ДЕЙНОСТ 6 - ПРЕЗЕНТАЦИИ И ОБРАТНА ВРЪЗКА  

(2 часа / колективна дейност) 

ДЕЙНОСТ 7 - КРЪГ ЗА РАЗМИСЪЛ С ШАЛОВЕ  

(15 минути / колективна дейност) 

След като работим в подгрупи и експериментираме с кукли, е 

време да споделим помежду си какво сме открили. 

Всеки режисьор представя своята малка история, разказана 

от кукловодите на останалата част от групата. 

 

След всяка презентация ръководителят на семинара пита 

публиката какво са видели и как разбират представения 

сюжет. След това създателите на всяка куклена пиеса 

обясняват какви са техните цели и дали зрителите са разбрали  

правилния смисъл от индивидуалните действия на куклата. 

Публиката може да предложи някои промени в действието, за 

да стане по-ясна и по-разбираема идеята. 

 

Ролята на обучителя като водещ  дискусиите е важна в тази 

част. 

 

Анализът на яснотата на историята, както и предлагането на 

идеи за нейното подобряване, помагат на участниците да 

разберат по-добре  сложния характер на комуникацията. 

Всички участници сядат в кръг. Лидерът използва 

някои цветни шалове, за да отбележи всеки етап и 

дейност от процеса. Докато поставя избраното 

парче плат на пода, той/тя назовава дейността и 

напомня на участниците за различните активности 

по време на тези дейност. Групата трябва да бъде 

насърчавана да обмисля всяко упражнение на 

лично и професионално ниво. Също така трябва да 

се обсъждат всякакви съмнения, въпроси и 

резерви. 

БЕЛЕЖКИ 

Цветните шалове често се използват в 

психодрамата, тъй като те лесно се поддават на 

анимация и чрез различните си параметри- 

размер, цвят и текстура, показват различно 

съдържание (напълно различно чувство се 

предизвиква от лека, деликатна тъкан в пастелни 

цветове, отколкото от парче  дебел черен 

материал). 

 

И други предмети могат да се използват  вместо 

шалове като камъчета с различни форми и 

размери, меки играчки, предмети от ежедневието 

или просто парчета кафява хартия, оформени по 

подходящ начин. 

 

Използването на визуална презентация подкрепя 

вербалната комуникация и улеснява груповото 

размишление и обмена на мнения. В края на 

дискусията целият процес на работа до този 

момент е изяснен. 

БЕЛЕЖКИ 

Това е процес, който отнема много време (в случая на курса 

на обучение трябваше да се обсъдят шестнадесет 

презентации), но наистина е необходимо да се завърши 

първият етап на кукленото приключение. Той дава на 

участниците усещането, че са постигнали нещо осезаемо за 

кратко време. 

Тази практика е също с висока образователна стойност и 

добър опит в обучението на възрастни. 
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ДЕЙНОСТ 8 – ДВА СТОЛА  

(50 минути / колективна работа) 

ДЕЙНОСТ 9 - ПЪТ  

(10 минути / групова работа/ пример от обучителя) 

Всички участници седят в полукръг. Лидерът поставя два стола на сцената. Един от тях, удобният стол, е 

пространството на добрите чувства и положителните мисли. Вторият стол трябва да бъде поставен наобратно, като 

представяне на всичко онова, което е тревожно, неудобно, проблематично и трудно по време на обучението до сега. 

 

Обучителят първо ще говори за важни събития и чувства, преминавайки (колкото пъти е необходимо) от единия стол 

на другия. По този начин участниците могат да разберат същността на дейността и са насърчавани да опитат сами. 

Сега те трябва, един по един,  да следват обучаващия, да излизат на сцената и да използват двата стола, за да 

споделят своите мисли, чувства и разсъждения върху всичко онова, което намират за важно в процеса на семинара. 

Обучаващият запознава групата с правилата на 

упражнението, в което се използват цветни шалове или други 

предмети с различна форма и цветове. Отново е най-добре 

той/тя първо да направи упражнението. Идеята е да се 

поставят шаловете по въображаем път, който води до желана 

цел. 

 

Примерът, показан по-долу, е работата на Мария Шейбал, 

извършена по време на курса на обучение. Цялата група 

активно ѝ сътрудничи по време на процеса, предоставяйки 

много полезни и ценни предложения. 

 

Мария Шейбал взима един шал и обяснява каква е нейната 

цел: 
БЕЛЕЖКИ • Какво успяхте да напишете досега? 

Това е много добър начин да започнете 

деня на обучението. Този метод помага 

на членовете на групата да се 

съсредоточат върху себе си и върху 

настоящите си потребности. 

Едновременно с това той служи и за 

подготвянето на групата за по-

нататъшната работа. 

 

В контекста на темите, свързани със 

себеразвитието, лидерът може да 

съсредоточи вниманието на участниците 

върху проблемите, свързани с различни 

лични предизвикателства. 

 

Това упражнение улеснява 

себеизразяването и откриването на 

себе си. Затова си струва да се 

инвестира необходимото време в него. 

М.Ш. поставя няколко шала в началото на пътя си и 

обяснява какво представят те. 

„Бих искала да публикувам сборник от 

кратки разкази, върху които работя от дълго 

време. Но повечето от тях са изготвени и 

трябва просто да бъдат завършени." 
Действителните текстове се състоят само от 

няколко реда и само две истории са по-сложни. 

Един текст е готов. И все пак, идеята да се 

публикува цялата колекция от истории някак си в 

бъдеще изглежда нереалистична. Тя е прекалено 

заета с други неща. 

М.Ш. хвърля шала, за да отбележи точката, 

съответстваща на изпълнението на тази мечта - далеч 

напред, в края на дълъг път. Тя не знае точно какво да 

прави. Тя пита себе си и групата как да подходи към тази 

трудна задача. Някой дава предложение за практическо решение: 

„Имам идеи за осем или десет басни, но ми е 

трудно да ги напиша. Има твърде много 

спешни задачи, за които да се погрижа. 

Просто нямам време да пиша. Всичко 

изглежда доста глупаво.“ 

„Може би бихте могли да посветите поне 

няколко часа на работа по разказите всяка 

седмица.“ 

М.Ш. харесва идеята и поставя различен шал малко по-

близо до желаната цел. Групата започва да задава въпроси. Например: 

• Какво точно имате готово? „Това може да работи. Без да съм твърде 
амбициозна, това... ме прави по-

решителна." 24 25 
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ДЕЙНОСТ 9- ПЪТ (продължение) 
БЕЛЕЖКИ 

М.Ш. разглежда разстоянието между сегашното си 

положение и края на пътя и отново се обезсърчава. 
„Пътят” може да бъде особено полезен при мотивация за 

промяна в трудна житейска ситуация, прекъсване на 

период на застой, чувство за провал, както и за насочване 

на участниците към специфични образователни  

предизвикателства или такива,  свързани със 

самоусъвършенстването. Освен това той може да увеличи 

самочувствието и вярата в собствените способности.  

 

„Пътят“ помага на участниците да уточнят от какво точно 

се нуждаят и очакват, какво им липсва за постигането на 

целите. 

 

„Пътят” може да се използва в различни форми и на 

различни етапи от груповата работа. Може да служи за 

определяне на задачите и предизвикателствата, пред 

които са изправени участниците, или като обобщение и 

анализ на техния напредък. 

 

Упражнението може да бъде полезно в професионален и 

образователен контекст, както в оценката на здравето, 

така и в измерването на напредъка на терапията. 

Препоръчително е всеки участник в групата да се опита да 

направи своя път, защото прекият опит от това 

упражнение дава усещането за сила и мотивация за 

предприемане на по-нататъшни действия. Предимството 

на това упражнение е задълбоченият анализ на 

факторите, които определят съществуващата ситуация и 

които могат да допринесат за промяната ѝ. 

 

В случая на курса за обучение тази техника се използва и 

за улесняване на разработването на сценариите, които 

трябва да бъдат изпълнени от всички малки групи. 

„Не, няма да се случи. Това не е 

реалистично. Това ме прави 

разочарована. Почти виждам тази книга 

с хубава корица, но това е само мечта, 

която е недостижима." 

От групата идва друго предложение: 

„Може би не бива да мислите за 

публикуването на цялата колекция. Може 

би е по-добре да се съсредоточите върху 

нещо по-реалистично в рамките на това, 

което сте направили досега. Например, 

можете да опитате да завършите още два 

разказа, да речем, до края на следващата 

година." 

М.Ш. се съгласява  с това решение, което на практика 

означава промяна на нейната цел. Тя взима шала, 

представляващ нейната първоначална цел, и поставя 

друг по-близо до нея. 

 

Борбата за по-доброто  разбиране на препятствията, но 

също така и за съществуващите силни страни продължи 

още няколко минути и с подкрепата на групата  доведе до 

някои важни разкрития. 

 

 

В края на краищата М.Ш. извървя своя път, за да го 

преживее не само психически, но и физически. След това 

шаловете бяха премахнати и групата накратко обобщи 

това упражнение. 

26 27 
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ДЕЙНОСТ 10 – ПЪТИЩА: КЪМ СЦЕНАРИЯ  

(1 час / работа в малки групи) 

 

ДЕЙНОСТ 11 - КРЪГ ЗА РАЗМИСЪЛ  

(30 минути / колективна работа) 

Участниците се връщат към малките групи, създадени по време на предишния семинар. Те са поощрени да 

упражняват техниката и да създават свои собствени пътища, един по един. Крайната им цел е да обединят общи 

теми и различни проблемни области в сюжет. 

Същото, както е описано в Дейност 3, страница 16. 

ДЕЙНОСТ 12 - РАБОТА ВЪРХУ ТЕАТРАЛНИ ЕТЮДИ  

(1,5 часа / работа в малки групи) Предлага се всяка група да състави 

сценарий за просто, но смислено 

действие на сцената и да го запише. 

Акцентът трябва да бъде върху 

описанието на сюжета в детайли, 

сцена по сцена, както е по време на 

упражнението, предназначено за 

практикуване на анимационни 

умения. Такъв сценарий трябва 

първо да отговори на въпроса 

„Какво точно прави куклата и какво 

се случва на сцената?“. Групата 

трябва съвместно да реши и какъв 

ще бъде броят на куклите, които ще 

се използват (само една или 

повече), какви елементи ще се 

използват на сцената и къде ще се 

изпълнява постановката. 

Участниците продължават да работят в малки групи. 

Тяхната цел е да реализират действията, изготвени в 

сценария, и да намерят подходящ театрален начин за 

предаване на послание към аудиторията. 

 

Добре е да напомним на участниците за първото 

упражнение, в което анализираха езика на визуалния 

разказ (вж. Дейност 1- „Работни материали за нашата 

интервенция“). 

Всъщност това е перфектното обучение за работа в 

екип. Всяка група трябва да положи усилия да постигне 

съгласие по общи решения и да намери начин за 

ефективно сътрудничество. Обикновено във всяка 

група ще има един или повече участници, които 

доминират, които се стремят да наложат собствената 

си гледна точка на другите членове на групата. Може да 

е необходима подкрепата на обучаващия за 

улесняване на преговорите. 

Сега участниците имат възможност 

свободно да експериментират с образи и 

действия, търсейки най-значимите и ясни 

решения. На този етап групите трябва да 

работят самостоятелно. Въпреки това 

обучителят трябва винаги да бъде на 

разположение и да е готов да ги подкрепи. 

БЕЛЕЖКИ 

Това упражнение може да допринесе много ефективно за изграждането на доверие и емоционални връзки между 

членовете на групата, и да им помогне да се чувстват оценени, защото се дава думата на всички. Това обаче може да 

бъде и много труден опит за участниците, тъй като изисква съвместно решение за избора само на някои от идеите и 

отказ от други идеи. Членовете на всяка малка група трябва да могат да правят компромиси и да постигат консенсус. В 

някои случаи това може да е невъзможно. В този момент е необходима намесата на обучителя. 

БЕЛЕЖКИ 

Тази част от семинара може да бъде 

много вълнуваща/ 

възнаграждаваща/ разочароваща/ 

обезкуражаваща за участниците. 28 29 
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ДЕЙНОСТ  13 - ПРЕЗЕНТАЦИИ И ОБРАТНА ВРЪЗКА  

(1,5 часа / колективна работа) 

ДЕЙНОСТ 14 - КРЪГ ЗА РАЗМИСЪЛ С ШАЛОВЕ  

(15 минути / колективна работа) 

Същото, както е описано в Дейност 6, страница 22. Същото, както е описано в Дейност 3, страница 16. 

ДЕЙНОСТ 15 – РАБОТА ВЪРХУ ТЕАТРАЛНИ ЕТЮДИ  

(1 час / работа в малки групи) 

Същото, както е описано в Дейност 12,страница 29. Репетиране и изпипване на етюдите. 

30 3
1 

 



33 

ДЕЙНОСТ 16 –ГРУПOВА ИГРА “ТЕАТЪР“  

(30 минути / колективна работа) 

Преди това упражнение обучителят очертава голям квадрат 

на пода. Това може да стане с помощта на шалове или с дълги 

тесни парчета хартия. 

 

Участниците работят заедно, за да създадат въображаем 

театър в квадрата. Те имат много кратко време да помислят 

каква роля в театъра искат да играят. Могат да станат някой 

друг или нещо друго, например режисьор или осветителна 

система, сценарий, актриса, парче прах, сценична треска и 

др. 

 

Създаването на театъра трябва да започне спонтанно - един 

от доброволците заема поза, която характеризира избраната 

роля, след което обяснява на другите какво се случва.  

 

Например: 

 

Всеки участник се държи в съответствие с избраната от 

него роля и взаимодейства с останалите. 

 

По време на това импровизирано действие обучаващият 

извежда актьорите, един по един от квадрата, така че да 

могат да наблюдават „театъра” от гледна точка на 

зрителя. След като гледат действието отвън за известно 

време, те се завръщат към своите роли. 

 

На финала обучителят прибира шаловете - страните на 

квадрата и по този начин прекратява действието. 

Техниката може да се прилага на всички етапи от груповия процес, въпреки че нейната функция и смисъл ще се 

променят в зависимост от развитието на групата и етапът, в който тя се намира. 

 

Вместо да създава театър, групата може да бъде поканена да създаде жив организъм или град. 

БЕЛЕЖКИ 

Тази дейност учи хората как да взаимодействат с другите, 

като по този начин повишава интеграцията в групата. В 

същото време тя помага на участниците да открият 

собствената си уникалност и индивидуално място в 

групата. Упражнението има ценен когнитивен компонент 

- помага на участниците да идентифицират, дефинират и 

разкрият емоциите си (положителни и отрицателни), 

свързани с присъствието в група. Това се отнася и за по-

широкия контекст на социалното функциониране в 

различни ситуации и контексти (например в семейна или 

работна среда). 

За някои участници тази дейност може да бъде уникален 

шанс да влязат в ролята, която е противоположна на 

обичайното им поведение (анти-роля). Това може да 

доведе до важни лични открития, а понякога дори и до 

преборване на личностните бариери. В психодрамата 

този феномен се нарича психодраматична реалност. 

Техниката може да се прилага на всички етапи от 

„Аз съм сценарий, лежащ на пода, 

забравен от всички, който вече не е 

необходим.“ 

Следващият участник намира място за себе си в подходяща 

позиция по отношение на сценария и се представя: 

„Аз съм светлина, която се движи 

наоколо, отивам там, където имат 

нужда от мен.“ 

Всички членове на групата, един по един, заемат позициите 

си по същия начин. Когато всеки има своето място, 

обучаващият моли всеки участник да опише как се чувства в 

едно изречение или една дума. След това обучителят дава 

начален сигнал за действие.   
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ДЕЙНОСТ 17 - КРЪГ ЗА РАЗМИСЪЛ  

(30 минути / колективна работа) 

ДЕЙНОСТ 20 - „СТОЛОВЕ- ГЕРОИ/ПЕРСОНАЖИ” – ГРУПОВА ИГРА  

(1 час/ колективна и индивидуална дейност) 

Същото, както е описано в Дейност 3, страница 16. Участниците седят в полукръг. Обучаващият поставя един стол пред тях и предлага да се създаде персонаж от него 

чрез добавяне на различни предмети/обекти. Който иска да допринесе за този съвместен акт на създаване, може 

да предостави на образа в развитие нови атрибути. 

 

Всичко може да се използва - парчета плат, обувки, чанти, всякакви подръчни предмети. След известно време още 

един стол е поставен  на сцената, този път обърнат надолу. Отново групата се насърчава да превърне стола в герой 

по същия начин, както преди това. 

 

Накрая на сцената се появява трети стол, по-далеч от другите два. Още веднъж участниците създават съвместно 

персонаж, използвайки всички различни материали, които могат да намерят в стаята. 

 

Когато създаването на всички образи е завършено, обучаващият кани участниците да анализират картината. Първо 

групата обсъжда цялостната картина, говори за отношенията между отделните образи и за общия характер на 

сцената. 

 

След това обучаващият фокусира вниманието на участниците върху всяка фигура, една по една, като пита кои 

визуални елементи са най-значими и кои най-малко важни за техния вид и изразяване. Следните въпроси могат да 

бъдат полезни : 

ДЕЙНОСТ 18 - РАБОТА ВЪРХУ ТЕАТРАЛНИ ЕТЮДИ  

(1 час / работа в малки групи) 

Същото, както е описано в Дейност 12, страница 29.  Репетиране и отработване на етюдите. 

ДЕЙНОСТ 19 - ПРЕЗЕНТАЦИИ И ОБРАТНА ВРЪЗКА  

(2 часа / групова работа) 

Същото, както е описано в Дейност 6, страница22. 

-Кое кара тази фигура да изглежда като мъж, жена или животно? 

 

-Кои елементи могат да бъдат отнети, без да навредят на яснотата на образа? 

-Какви подробности за облика на фигурата са от съществено значение за нейната 

идентичност? 

 
Такъв задълбочен анализ на всяка отделна фигура помага на участниците да разберат по-добре езика на визуалното 

изразяване. 

След това участниците работят индивидуално. Те имат 10 минути да запишат историите, които идват в съзнанието им по 

отношение на тримата герои, създадени от столовете. Те трябва да се чувстват напълно свободни да съчетават различни 

асоциации и идеи в сюжет. Не се дават предложения относно формата и стила. В резултат на това се създава голямо 

разнообразие от истории. 
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ДЕЙНОСТ 20- ПРОДЪЛЖЕНИЕ 

След 10 минути водещият поставя стол до трите фигури и моли участниците да излязат на сцената един по един и да 

прочитат историите си на глас. Понякога историите са от много личен характер, така че някои участници не искат да ги 

споделят с групата. Трябва да им се позволи да ги запазят в тайна, ако предпочитат. 

 

Ето пример за разказа, написан от един от участниците: 

„- Закъснял ли е последният влак? Ще дойде ли? Уморен съм, но съм щастлив ... 
толкова ми е приятно да се видя със старите си приятели. 

 

Все още се чувствам щастлив - толкова много хубави спомени. 

 

О ... тази жена ... толкова много торби ... нуждае ли се от помощ? О .... тя си избира 
бутилките ... лицето й е толкова тъжно ... 

 

- Някой знае ли нещо за влака? 

 

- Извинете, здравейте! Често ли пътувате от тази станция? 

Непознат човек се обръща и ме гледа наистина враждебно.... без отговор ... вероятно 
трябва да се обадя на такси.“  

 

БЕЛЕЖКИ Участниците отново се събират в кръг около трите стола / персонажа и обсъждат целия работен процес. Всеки може 

да разсъждава върху личния си опит и професионалните уроци. Това е важен етап от упражнението, тъй като 

членовете на групата обменят различни гледни точки и идеи, като по този начин се учат един от друг. Накрая 

участниците взимат всички предмети и ги връщат по места. 

 

Записът на това упражнение беше направен като част от проекта ARTES по време на две сесии на семинара, 

изпълнени от Teatr Grodzki в Ирландия на 22-25 ноември 2014 г., по покана на две организации: ALâ – Adult 

Participatory Theatre, Arts and Education (Голуей) и Clarecare (Енис). 

Тази техника е много полезна за стимулиране на творчеството и спонтанността на участниците. Тя носи бързи 

резултати и удовлетвореност. Обикновено участниците се удивляват, че са създали „ от нищо- нещо“. 

Това е и добър начин за създаване на истории, които могат да бъдат доразвити и преведени на театрален 

език. 

 

В случая на курса на обучение това упражнение беше използвано като техника за релаксация преди срещата 

с аудиторията. Вниманието на участниците беше отклонено от техните театрални етюди, за да им позволи да 

почиват от репетициите в очакване на изпълнението. http://artescommunity.eu/theatre-of-objects-and-stories/ 
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ДЕЙНОСТ 21 - РАБОТА ПО ТЕАТРАЛНИТЕ ЕТЮДИ  

(2 часа / работа в малки групи) 

ДЕЙНОСТ  23- СРЕЩА С ПУБЛИКАТА 

По време на обучението в Глазгоу, на публиката бяха представени четири етюда. 
Същото, както е описано по-горе в Дейност 12, страница 29: репетиране и отиграване на етюдите. 

Публиката се състоеше от хора от Citizens Theatre Community Collective. Тази група от възрастни обикновено се среща 

в петък следобед. Групата се състои от около 20 души от цялата общност, много от които са социално изолирани по 

редица причини. Членовете може да имат дългосрочни проблеми със здравословно състояние, лошо психично здраве, 

да са преживели период на лишаване от свобода или бездомност, дългосрочна безработица, а някои са в състояние 

на възстановяване от зависимост. Това беше идеалната група, която да присъства на представянето и да даде 

обратна връзка, тъй като тя е представител на нашите целеви групи за пилотните семинари. 

„Публиката беше много внимателна и погълната от света на куклите. Обратната връзка след изпълнението беше, че 

видяното е много проникновено, което показа, че етюдите бяха докоснали публиката.  

 

Хората от публиката не само коментираха това, което видяха, но и изразиха какъв потенциално мощен инструмент 

може да бъде това, когато се работи с хора, които се занимават с проблеми, водещи до социална изолация.”  

(Нийл, Citizens Theatre) 

ДЕЙНОСТ 22 - ПРЕЗЕНТАЦИИ (ГЕНЕРАЛНА РЕПЕТИЦИЯ) И ОБРАТНА 
ВРЪЗКА  

(30 минути / колективна работа) 

Същото, както е описано в Дейност 6, страница 22. Актьорите представят постановката, облечени с черни дрехи и 

ръкавици, след което получават коментари от останалата част от групата, които довеждат само до незначителни 

изменения на сцените. 
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ДЕЙНОСТ 23- ПРОДЪЛЖЕНИЕ 

БЕЛЕЖКИ 

Представянето на резултатите от съвместната работа с публиката е от голямо значение за целия процес. Тя е 

неразделна  част от процеса, а не нещо допълнително или отделно. Това е вид окончателен изпит, потвърждаващ 

знанията и уменията, придобити от участниците. 

 

Някои бележки от участниците: 

„Беше толкова полезно още в самото начало да представя на публиката всички 

материали, които използвахме, за да направим нашите кукли. Хубаво беше да 

задавам въпроси на публиката: Какво виждате тук? Възможно ли е да се създаде 

някаква история от всичко това? Виждате ли някаква връзка между тези неща?" 

 

„Беше добра загрявка за публиката и подготовка за презентацията. След това те 

много активно споделяха своите мнения и изразяваха мислите си.“ 

Някои бележки от аудиторията: 

„Куклите бяха без лица, но можем да разпознаем емоциите им.“ 

 

„Бях толкова впечатлен, че куклите могат да се движат... като живи. “ 

 

„Беше толкова истински театър... куклите можеха да „говорят. “ 

Структурата на обучението, описана по-горе, беше съобразена с ограниченото време за събиране на всички ключови 

обучителни кадри от партньорските организации. Само два дни от обучението бяха пълни работни дни, а на третия ден 

следобедът беше свободен и в четвъртия (последния) ден срещата с публиката се проведе следобяд. Въпреки това, 

предлаганите обучителни модули могат лесно да бъдат адаптирани към различни условия и времетраене. 
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8. ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ ОБУЧЕНИЕТО В ГЛАЗГОУ И ПРЕПОРЪКИ  

Обратната информация, получена от участниците в обучителния 

курс в Глазгоу, беше изключително положителна. 100% от 

участниците считат, че обучението е полезно. 

 
По време на обучението в Глазгоу бяха извършени различни 

психо-драматични дейности. Над 90% от участниците се чувстват 

комфортно, докато участват в тези дейности. Много от 

участниците коментираха колко полезни са тези дейности за 

бъдещата им работа: 

 
„Наслаждавах се на обучителния аспект и мисля, 

че той е предоставен по сигурен и експертен 

начин от Мария и Йола (обучаващите). Беше 

много динамично, информативно, 

проницателено и забавно." 

 

„Те (дейностите) бяха интересни и креативни, по 

абстрактен начин. Мисля, че групите ще ги 

намерят за очарователни.“ 

 

„Те са чудесен начин да се изразяват идеи чрез 

визуални средства. Обучителите бяха готови да 

помогнат и не оказваха твърде голям натиск 

върху отделния участник. Те не ви поставят в 

положение, в което може да изпитате  чувство 

на провал. Чувствате се креативни без да ви се 

дава оценка.“  

 

Трите основни силни страни на курса за обучение (според 

събраните оценки) бяха следните: 

• начина, по който е водено обучението 

• професионализма на обучаващите 

• добрата практическа организация 

„Невероятни и всеотдайни обучители, структурата 

на този процес, организацията на домакините бяха 

много добре изпълнени.“  

 

Има два ключови въпроса, на които този проект трябва да отговори: 

Обучителният подход се възприемаше като „фантастичен“ и 

обучаващите бяха оценени като „невероятни“. Много хора 

заявиха, че наистина оценяват „силното лидерство на 

обучаващите”. Групата оцени опита на преподавателите в 

провеждането на това обучение, както и индивидуалното 

внимание, което те обърнаха на участниците. 

 

Почти всички участници бяха „много доволни“ от практическите 

насоки и „много щастливи“ от работната програма. 

 

По време на обучителния курс в Глазгоу обучителите прекараха 

обмислиха какви са пилотните групи, с които биха работили в 

бъдеще, и как участниците в пилотните групи биха реагирали на 

създаването и манипулирането на кукли. 

 

 

Кои аспекти на кукления театър могат успешно да 

бъдат прехвърлени от артистичния контекст в по-

широка образователна област? 

 

Как една група от възрастни обучаващи се, които са 

се научили на театрални умения, могат да използват 

тези умения в ежедневието си, за да постигнат 

лични цели в своите социални взаимодействия? 

 
Общо 63,6% от участниците в обучението в Глазгоу смятат, че 

информацията по тези въпроси е била разгледана в достатъчно 

голяма степен по време на курса на обучение. 36,4% от 

анкетираните обаче не са сигурни дали въпросите са разгледани в 

достатъчна степен. 
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ПРЕПОРЪКИ / СЪВЕТИ: 

 • Необходимо е да се отдели достатъчно време за дейности за „разбиване на леда“ („айсбрейкъри“) и опознаване, ако 

се работи с новосформирана група. Важно е участниците да се чувстват комфортно помежду си, защото ще трябва да 

работят заедно, за да постигнат обща цел. 

 

• За дейностите трябва да се използва голяма и светла стая. Полезно е да имате на разположение маси и столове, които 

да използвате, когато е необходимо. 

 

• Подгответе материалите за работа преди семинара, така че участниците да могат бързо да се ориентират, да ги 

използват и да постигнат резултати. 

 

• Обучаващият трябва да направи примерна кукла с групата, по време груповото изработване на кукли. Ученето чрез 

нагледен пример полезно и успокояващо. 

 

• Подгответе достатъчно време за дейностите. Процесът на правенето на кукли не трябва да е бърз. Началният курс на 

обучение в Глазгоу продължи три дни и половина. 

 

• Позволете на участниците да работят със свое собствено темпо и по свой начин, предлагайки деликатно помощ и 

подкрепа. 
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ПИЛОТНИ СЕМИНАРИ 

9. ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМАТА НА ПИЛОТНИТЕ СЕМИНАРИ 

ИТАЛИЯ 

Име на групата: Хора с ограничени 

възможности 

Брой участници: 10 

Имената на обучаващите: Emiliano 

Mungiovino, Dario Ferrante, Grace Sciarrino 

Име на групата: Мигранти в Палермо 

Брой участници: 10 

Имената на обучаващите: Lorella 

Libeccio, Dario Ferrante 

По време на този проект участващите организации работиха с групи от уязвими и/или социално изолирани 

възрастни. Уязвимите групи бяха идентифицирани от всяка организация преди началото на проекта и са изброени 

по-долу по държави. Има линк към всяка страница на пилотната група в онлайн платформата на проекта (ако 

разглеждате това като интерактивен PDF, можете да кликнете върху всяко име на групата, за да активирате линка). 

Ако четете печатно копие на този документ, можете да научите повече за всяка от пилотните групи, като следвате този 

линк: http://ccproject.art/pilot-workshop/ БЪЛГАРИЯ 

Име на групата: Хора от уязвими групи 

Брой участници: 12 

Имената на обучаващите: Лора Йончева, 

Румяна Шаламанова 

Име на групата: Хора, търсещи себе си 

Брой участници: 16 

Имената на обучаващите: Лора Йончева, 

Румяна Шаламанова 

Има и блогове за всяка пилотна група, които могат да бъдат намерени на следния линк: http://ccproject.art/news/ 

ПОЛША 

ШОТЛАНДИЯ Име на групата: Център за социална 

интеграция  

Брой участници: 10 

Имената на обучаващите: Iwona Kusak, Jolanta 

Kajmowicz-Sopicka 

Име на групата: Специализирана болница Dr 

Józef Babinski  

Брой участници: 30 

Имената на обучаващите: Maria Schejbal, 

Małgorzata Starzyńska-Majsak 

Име на групата: 218 Жилищно и дневно 
обслужване за жени 

Брой участници: 14 

Имената на обучаващите: Elly Goodman, Carly 

McCaig 

Име на групата: Южна обществена мрежа за 

възстановяване 

Брой участници: 10 

Имената на обучаващите: Elly Goodman, Neil 

Packham, Angela Smith 

Име на групата: Преодоляване на пропастта 

Брой участници: 25 

Имената на обучаващите: Neil Packham, 

Louise Brown 

Име на групата: Бъдещето на Финикс 

Брой участници: 10 

Имената на обучаващите: Elly Goodman, Neil 

Packham 

ЛИТВА 

Име на групата: Жени на кръстопът   

Брой участници: 11 

Имената на обучаващите: Rolanda 

Sliaziene, Arune Taunyte 

Име на групата: Пенсионирани и безработни 
жени 

Брой участници: 9 

Имената на обучаващите: Rolanda Sliaziene, 

Arune Taunyte 

Име на групата: Шотландската затворническа 
служба - HMP Low Moss 

Брой участници: 7 

Имената на обучаващите: Neil Packham, Elly 

Goodman 
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10. ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ ПИЛОТНИТЕ СЕМИНАРИ "Това е метод, който развива творчеството и 

въображението." 

 

"Процесът на създаване на куклата обединява групата и 

разговорите по време на обучението течаха свободно, 

хората си помагаха един на друг, без да бъдат разпитвани- 

имаше положително чувство за групово единство.“  

 

„В работата с кукла обикновено се използват метафори, 

чрез които участниците говорят за себе си и обсъждат 

въпроси, свързани с нагласи и ценности. Това е безопасен 

начин, който улеснява участниците да говорят за своите 

нужди, да укротят страховете си и да съобщават за своите 

тревоги." 

 

"Простата технология на изработка на куклата, 

емоционалната връзка между нея и автора ѝ, 

възможността да се говори за себе си и за другите 

индиректно, чрез куклата, създават пространство за 

размисъл и обратна връзка." 

 

„Създаването на куклите със сигурност е най-

привлекателната техника за привличане на вниманието 

на участниците и гарантиране на постояната им 

ангажираност.” 

 

„Процесът на правенето на куклата със сигурност беше 

много успешен.” 

 

"Физическата дейност по време на процеса, 

удоволствието да се наблюдава създаването на кукла, 

възможността напълно да се потопите в процеса са много 

удовлетворяващи. Материалите са много лесни за 

ползване, винаги е възможно да коригирате и адаптирате 

своята кукла. ” 

 

“Бързите резултати позволиха на хората да видят 

куклата като форма на изразяване за кратко време” 

Пилотните семинари, които бяха проведени през първата половина на 2018 г., бяха оценени с цел проследяване на 

въздействието и идентифициране на силните и слабите страни на новия метод. Можете да намерите повече 

информация за пилотната програма на семинара и да видите казуси чрез четене от онлайн компендиума или като 

прочетете блог постовете с информация за групите: http://ccproject.art/news/ 

„Всичко е важно: от взимането на решения за начина, 

по който куклата еволюира със своите характеристики, 

до избора на музиката в представлението. Това е 

особено важно, като се има предвид, че групата 

обикновено се бори с взимането на решения, особено в 

контекста на изкуствата. Смисълът на завършеност и 

постижение, както и фактът, че работата имаше 

осезаема крайна цел, са важни аспекти на метода.“ 

 

По-долу е дадено обобщение на основната обратна връзка, събрана от обучители и участници по време на пилотните 

семинари. 

Силни страни на методологията (от гледна точка на обучаващите): 

• 

• 

Куклите са прости и приятни за правене. 

 

Постепенният процес на създаване на кукли позволява на ръководителите на групи 

да предлагат подкрепа и съвети по време на всички етапи на семинара. 

 

Повторяемостта при процеса на правене на кукли помага на участниците получат 

увереност в своите способности, докато създават своя кукла. 

 

Груповите дейности насърчават съвместната работа между участниците в групата. 

Обучаващите могат да подкрепят участниците в правенето на компромиси, в 

споделянето на идеи и в съвместната работа за постигане на общата цел. 

 

Използването на куклата като фокус за работата на участниците е много полезно. То 

позволява на хората да споделят лични и емоционални мнения, идеи и истории чрез 

„маската“ на куклата. 

• 

• 

• 

Положителна обратна връзка от обучителите относно методологията: 

„Използването на хартия и позволяването да се направи 

нещо, което не може да се обърка, беше положително. 

Достатъчното пространство и време, за да се насладите на 

това, което се прави и да виждате напредъка на 

приключението от разработването до развитието на 

историята, бяха удовлетворяващи.“ 

"Методът дава възможност на ръководителя да провежда обучения, да опознае участниците, техните силни страни и 

дефицити, да разкрие техните нужди в областта на личностното развитие и комуникативните умения." 

 

"Методът дава възможност на участниците да си сътрудничат и по този начин да повишат своите междуличностни 

умения." 
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Слаби страни на методологията  (от гледна точка на обучаващите): 

 

Отрицателна обратна връзка от преподавателите относно 
методологията: 

 • Семинарите бяха по-неуспешни при работата с хора с медицински проблеми, в 

случаите, когато имаше минимално или никакво участие от членове на персонала, 

работещи с хората от пилотната група (като медицински специалисти). 

 

Участниците, които нямат опит в театрални дейности, имат нужда т подготвителна 

работа преди да участват в някои от дейностите. Това не винаги е възможно поради 

времето, предвидено за някои групи. 

 

Някои дейности са твърде сложни или объркващи за участниците, които имат 

езикова бариера. 

 

Участието в пилотните семинари понякога може да бъде е спорадично в някои групи 

(част от участниците може да излизат и да се връщат, включвайки се само в част от 

дейностите), което означава, че обучителите трябва да направляват участниците на 

различни етапи от процеса. 

 

Получаването на достъп до някои от пилотните групи за необходимото време за 

завършване на процеса се оказа трудно в някои случаи. Институции като затвори са 

силно регламентирани. Поради това някои от планираните дейности трябваше да 

бъдат пропуснати по време на пилотното тестване. 

 

„В специфичния контекст на психиатричното лечение е 

желателно да се включи някой от медицинския персонал за 

участие във всички семинари, който да помогне на 

участниците при справянето с емоционалните процеси и 

противоречия, предизвикани от театралните дейности.” 

 

 

„Работата с кукли в групи, които никога не са имали контакт 

с театъра, трябва да бъде предшествана от упражнения, игри 

и  дейности, които изграждат доверие, увеличават 

откритостта и самочувствието на участниците, за да ги 

подготвят за театралните дейности. Продължителността на 

процеса на запознаване на участниците трябва да бъде 

адаптирана към нуждите на групата и отделните участници.” 

 

 

„Понякога за конкретни групи някои упражнения са твърде 

сложни и езиковите бариери са твърде високи, за да бъдат 

преодолени, например техниката с шал за оценка и обратна 

връзка не е приложима за мигранти.” 

 

 

„Проблемът идва, когато хората са близо до финала и 

пристигат нови хора, които искат да се присъединят. Вие 

непрекъснато въвеждате нови хора в процеса. Това се 

отнася за много от групите, които нямат постоянна основна 

група.” 

 

 

„Някои игри или дейности, свързани с психо-драма могат да 

бъдат неподходящи за определени целеви групи.” 

 

• 

• 

• 

• 
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11. ПРЕПОРЪКИ 

 

• За да се постигнат най-добри резултати, за предпочитане е броят на хората в групата да не надвишава 20 души. 

 

• Наличието на поне двама обучаващи по време на семинарите е от полза. Единият може да бъде лидер на групата, а другият 

да оказва допълнителна подкрепа на участниците. 

 

• За предпочитане е голяма стая, в която има достъп до маси и столове, както и голямо пространство за работа. 

 

• За да се постигне желаното количество работа, е необходимо да се проведе семинар с продължителност поне 2 часа. 

Необходими са най-малко 10 пълни часа работни срещи на група, за да се покрие минималният брой дейности. В идеалния 

случай 20 часа е за предпочитане, за да се обхванат всички дейности, посочени в методологическите указания. 

 

• Ако предприемате някаква психодраматична дейност, уверете се предварително, че имате доверие на участниците и се 

почувствайте сигурни, че ще реагират положително на предложените дейности. За предпочитане е присъствието на лице, 

което работи редовно с групата като рехабилитатор, социален работник или медицински специалист. 

 

• Ако обучавате хора, които не говорят добре родния си език, може да се наложи да адаптирате начина, по който 

управлявате семинара и да извършвате повече невербални дейности или да имате на разположение преводач. 

 

• Полезно е да има достъпна аудитория, която да гледа всяко крайно изпълнение. Подходяща аудитория, която ще осигури 

увереност и положителна обратна връзка за групата, е за предпочитане. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 
12. ФИНАЛНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 
Да се върнем към първоначалните цели на този проект, за да заключим дали той е успял да да ги постигне. Основният фокус на 

проекта винаги е бил СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ и съвместно с това се развиват останалите очертани дейности. Пътят към 

социалното включване на уязвимите възрастни често може да бъде дълъг и труден, с много фактори и етапи, които трябва да 

бъдат разгледани. 

 

Проектът има следните цели: 

 
Разработване на набор от практически методи за обучение 

По време на този проект бяха създадени две публикации като интелектуални продукти - методологическите указания, които 

четете сега, както и онлайн Компендиума, който можете да намерите тук: http://ccproject.art/publications/ (достъпен от 

2019 г.). И двете публикации са достъпни на 8 езика, за да достигнат до възможно най-много хора. 

Подкрепа за иновациите и творчеството при образованието за възрастни 

Обединяването на пет партньорски организации от цяла Европа, всяка с различен опит и творчески подход, беше 

изключително полезно за този проект. Всяка организация има мрежа от обучители и практици в сферата на неформалното 

образование, която е широкообхватна и позволява  ресурсите и творческите подходи да бъдат споделяни пред широка 

аудитория. 

 
Принос към социалното приобщаване в Европа 

Основният акцент в тази нова методология е търсенето на ефективни мотивиращи механизми за обучаемите в неравностойно 

положение. За разлика от традиционните методи на преподаване, дейностите, основани на изкуството, позволяват не само 

усвояване на знания, но и придобиване на практически социални умения като самодисциплина, постоянство в преследването 

на нови цели, чувство за дълг, отговорност и преодоляване на неудовлетвореността и страховете. Така въпросната методология 

е ефективно средство, което улеснява по-широкото социално включване на уязвими лица и групи. 

 

Развитие на партньорски организации 

Разработването на програмата за обучение разшири оперативния капацитет и експертния опит на всяка партньорска 

организация, като осигури програма за развитие на уменията на ключовите членове на персонала. Освен това са създадени 

нови партньорства и работни взаимоотношения, които водят до по-широк обхват на дейностите на всеки партньор. 
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ДВАТА КЛЮЧОВИ ВЪПРОСА 

 

 
 

 

 

Междусекторна комуникация и сътрудничество между обучители на 

възрастни и хора на изкуството от цяла Европа 

 

12. ФИНАЛНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

 

Когато този проект беше в началните етапи на планиране, бяха поставени два ключови въпроса: 

 

1. КОИ АСПЕКТИ НА КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР МОГАТ ДА БЪДАТ УСПЕШНО 

ПРЕХВЪРЛЕНИ ОТ СТРОГО ХУДОЖЕСТВЕН КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛЕН 

КОНТЕКСТ? 

 

2. КАК МОЖЕ ГРУПА ОТ ВЪЗРАСТНИ ОБУЧАЕМИ, КОИТО ИЗУЧАВАТ 

ТЕАТРАЛНИ УМЕНИЯ В КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР, ДА ИЗПОЛЗВАТ ТЕЗИ 

УМЕНИЯ В СВОЕТО ВСЕКИДНЕВИЕ  ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЛИЧНИ ЦЕЛИ 

В СОЦИАЛНИТЕ СИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ? 

 

През 2019 г. ще се проведат поредица от събития за разпространение на резултатите. Тези събития ще насърчат обмена 

между обучители на възрастни и обучители от цяла Европа. Постоянно се разпространява информация от всички 

партньори относно този проект като се създава онлайн платформа (http://ccproject.art/)  която съдържа богата 

информация за проекта, пилотните групи, методологията и резултатите. 

Първоначалното обучение през декември 2017 г. и последващите отзиви, събрани от пилотните семинари, 

проведени през 2018 г., успешно отговарят на тези два въпроса. 

 

Цитат от член на South Community Recovery Network (SCRN), пилотна група в Шотландия, предлага поглед върху опита 

на участниците: 

 

„Отначало си помислих „О, не! Как мога да направя кукла?“ Но тогава видях, че се получава и 

погледнах куклата отстрани. Опитвах се да си направя алтер-его и да придам на куклата 

характер, да ѝ вдъхна живот. Моята кукла е предназначена да бъде супергерой. Тя има много 

страст и съпричастност, и е готова да помогне. Сега съм доста привързан към куклата си. Тя е 

добър пример за подражание. Проектът имаше терапевтична стойност. Дейностите те карат да 

мислиш за живота си, за характера си и да се опиташ да включиш всичко това в куклата. Това 

помага да намерите решения на проблемите си чрез куклата. Опитвате се да намерите край на 

играта. А дали е щастлив край? Надявам се.” (Участник в пилотна група, Шотландия) 

 

Наистина, това е случаят в различните пилотни групи: 

 

„Обучението беше пространство, в което да покажа емоции и чувства, което ми 

помогна да разбера по-ясно как да се справя с негативни обстоятелства.” 

(Участник в пилотна група, Литва) 
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12. ФИНАЛНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

 

"Обучението ме накара да осъзная 

преживяванията, изтласкани в 

подсъзнанието и ми позволи да се срещна с 

тях, освобождавайки продължителна 

болка." (Участник в пилотна група, Полша) 

 

„Обучението ми помогна да се отворя пред 

други хора и да се науча на работа в екип.“ 

(Участник в пилотна група, Полша) 

 

Тя коментира, че дейността е терапевтична 

за нея и се е потопила в процеса на 

изработване на куклата, което ѝ е дало 

чувство за освобождаване, защото тук не ѝ 

се налага да бъде отговорна за всички 

останали. ” (Коментар на обучаващ за 

участник от пилотна група, Шотландия) 

 

В края на проекта участниците в пилотните семинари 

предоставиха обратна връзка. Мнозина коментираха как 

семинарите са им помогнали да изградят доверие и да 

работят в тясно сътрудничество с други хора: 

 „За мен силните страни на метода бяха 

самоанализът и ситуациите, когато 

другите участници разкриха нещо ново за 

мен, нещо, за което се страхувах да 

мисля.” (Участник от пилотна група, 

Литва) 

 

„Да, със сигурност беше полезно. Получих 

някои прозрения и започнах да разбирам 

някои неща. Важно е да се чуят историите 

и на другите участници, да се почувстват, 

и да се види как те гледат на теб.” 

(Участник от пилотна група, Литва) 

 

„Изглежда много обещаващо“ - заяви тя, 

изпълненията я вдъхновяват да продължи 

в реалния живот ролята, която играе 

нейната кукла - приятелски, весел 

привърженик на разтревожени, разбити, 

безпомощни герои.” (Коментар на 

обучаващ за участник от пилотна група, 

Полша) 

 

Методологията е оказала значително образователно 

въздействие за много от участниците, включени в 

пилотните семинари: 

 
„Тези семинари със сигурност обогатиха 

нашата терапевтична програма. Като цяло 

положителният терапевтичен ефект върху 

пациентите може да бъде видим. Не 

очаквах пациентите да са толкова 

чувствителни към кукления 

театър.”(Участник в пилотна група, 

Полша) 

 

 

„На въпроса дали куклата ѝ напомня на 

никого, без колебание, тя отговори, че ѝ 

напомня за самата нея, защото се чувства 

като кукла във вътрешното си състояние и 

е била дърпана в много различни посоки 

от семейството си. 
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12. ФИНАЛНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

 

Като погледнем отново двата ключови въпроса, които 

бяха зададени в самото начало на проекта , можем да ги 

разделим и да им отговорим изцяло. 

 

Обучението за анимиране на куклите внесе нов елемент 

в груповата работа: чрез него участниците развиват 

уменията си да работят в тясно сътрудничество с 

другите, както и уменията за слушане и търпение. Всеки 

работи с различна скорост и уменията, необходими за 

манипулирането на куклите, са по-лесни за някои хора и 

са по-трудни за други. 

 

Тъй като повечето организации решиха да проведат 

своите пилотни семинари в продължение на няколко 

сесии, обикновено веднъж седмично, участниците в тях 

развиха умения за управление на времето и бяха 

насърчени да се ангажират с обучението от началото до 

края. Някои от участниците сметнаха, че е трудно да 

посветят много време на един пилотен семинар, защото 

имат хаотичен начин на живот или други ангажименти. 

 

Не трябва да подценяваме смелостта, необходима за 

крайния елемент на изпълнението на проекта, а именно 

представянето на пиесите. Да се изправите пред  

другите и да се представите е трудна перспектива за 

всеки и особено за уязвими и социално изолирани 

възрастни. Участниците демонстрират издръжливост и 

смелост, за да изпълнят успешно своите куклени 

спектакли. 

 

Следователно е ясно, че много аспекти на кукления 

театър могат да допринесат за обучението на 

участващите; от първоначалното създаване на куклите 

до груповите преговори и вземането на решения и най-

после до манипулациите и изпълненията на куклите. 

 

1. КОИ АСПЕКТИ НА КУКЛЕНИЯ 

ТЕАТЪР МОГАТ ДА БЪДАТ 

УСПЕШНО ПРЕХВЪРЛЕНИ ОТ 

СТРОГО ХУДОЖЕСТВЕН КЪМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЕН КОНТЕКСТ? 

 

Участниците в пилотните семинари извлекоха 

максимална полза от тези семинари. По-конкретно, 

когато се мисли за аспекти на кукления театър, които 

развиват участниците по образователен начин, изглежда 

има много примери. 

 

Процесът на създаване на куклите, които започнаха 

просто като ролки от кафява хартия и конци, насърчиха 

участниците да се съсредоточат върху това да изпълнят 

задачата до край. Изработването на кукли изисква 

концентрация и способност да се следват инструкциите. 

Участниците бяха насърчени да упорстват и да вярват, че 

изпълняват задачата успешно. 

 

Работата с други участници за създаването на история, е 

предизвикателство за някои хора. Членовете на групите 

развиха уменията си за слушане, компромиси и вземане 

на решения.  

 

Те бяха поканени да анализират собственото си 

поведение и да споделят свои дълбоко лични мисли с 

другите. 
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Вторият ключов въпрос също може да бъде анализиран по-подробно: 

 
Методологията на вече е тествана с тринадесет различни 

групи от пет европейски страни. 

Преобладаващата обратна връзка от тази обширна 

програма от практически семинари е, че методът  е 

достъпен за всички, незабавно ангажира участниците и 

дава обнадеждаващи резултати.  

 

Това е метод, който позволява дори на най-уязвимите 

хора да успеят, да се учат и да се почувстват добре. Това е 

метод, който позволява на уязвимите хора да придобият 

умения, които да могат да използват не само в 

безопасното обкръжение на куклен семинар, но и във 

всички аспекти на своя живот. 

 

2. КАК МОЖЕ ГРУПА ОТ ВЪЗРАСТНИ ОБУЧАЕМИ, КОИТО ИЗУЧАВАТ 

ТЕАТРАЛНИ УМЕНИЯ В КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР, ДА ИЗПОЛЗВАТ ТЕЗИ 

УМЕНИЯ В СВОЕТО ВСЕКИДНЕВИЕ  ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЛИЧНИ ЦЕЛИ В 

СВОИТЕ СОЦИАЛНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ? 

 
Просто като се присъединиха към пилотните 

семинари и участваха в дейностите, всички 

участници напреднаха значително в пътя си към по-

голямо социално взаимодействие. 

 

Методът внимателно насърчи ангажираността на 

участниците да си взаимодействат с другите и да 

работят за постигане на обща цел. Да се ангажират с 

методологията като цяло, включва степен на 

социално взаимодействие: първо  като присъстват и 

след това преминат през етапите на планираните 

дейности. 

 

Всяка група е уникална и нейните участници имат 

индивидуални потребности. Следователно 

пътуванията на някои хора неизбежно ще бъдат по-

дълги и по-сложни от други. Като се има предвид 

това, участниците, успешно завършили проекта , ще 

придобият умения, които могат да бъдат прехвърлени 

в много области от техния живот. 

 

Групите, които бяха избрани за пилотните семинари, 

представляват различни уязвими и социално 

изолирани възрастни. 
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 www.citz.co.uk  
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Theatre, Шотландия. 
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намиращ се във Вилнюс, Литва 

www.centrasbabilonas.lt  

rolandasliaziene@gmail.com 

CITIZENS 
THEATRE 

Louise Brown 
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Carly McCaig 

Rachel Mimiec 

Neil Packham 

Angela Smith 

Martin Travers 
CSC DANILO DOLCI, 
намиращ се в Палермо, Италия 
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DOLCI 
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Ferrante Lorella 
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финансиращите проекта 
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на този проект.  СДРУЖЕНИЕ ЗНАМ И МОГА, 
намиращо се в София, България 

www.knowandcan.com 

znamimoga@gmail.com 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея 

информация. 
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Европейската комисия. Това съобщение 

отразява само възгледите на автора и 

Комисията не носи отговорност за използването 

на съдържащата се в нея информация. 
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