


Не просто „действие”, а „свещенодействие”

Хората ходят на театър по 
различни причини:

 да се забавляват, да търсят 
някакво разнообразие;

 да си отговорят на въпроси, 
които ги вълнуват. 

 “Тази нужда е много 
човешка. И колкото и смело 
да звучи, смятам, че 
угасването й, това да 
престанеш да се питаш „Аз 
кой съм?”, е белег на 
обезчовечаване.”
Проф.Крикор Азарян



Каприз, шик или потребност?

 Единствено “висшата 
класа” ли ходи на 
театър в днешно 
време?! Шикът на 
театралната постановка 
или просто 
потребността от 
посещението... Да 
ходиш на театър 
е въпрос на вътрешна 
потребност, на жаждата 
на душата да се докосне 
до едни позачезнали 
ценности, един 
различен свят…



Специфика на училищния театър

 Това е особен свят в 
пространството на 
образователната 
институция.

 «Театърът е нежно 
чудовище, което 
приема своя човек, 
ако е призван, и 
грубо го изхвърля, 
ако не  е призван» 
(А.Блок)



Възможности и способности
Съвременността изисква от 
образованието да подготвя 
личности, притежаващи 
способности за активно 
общуване. Осъзната е 
потребността от създаване 
на условия за пълноценно и 
вариативно участие в 
активизиращата се социална 
комуникация. 

Затова и названието на 
театралния клуб “ЖЕСТ И 
СЛОВО” се роди спонтанно.



Качества
 Участието в театрални постановки е педагогическо средство, 
чрез което се изгражда комплекс от качества, необходими в 
общуването: 
- наблюдателност към партньорите и обстановката; 
- психоконтактност; 
- въображение;
- способност за идентификация - условие за разбиране на 
партньора 



Задачи

•Възпитаване на творчески активни личности;
•Развиване на умения и творчески способности;
•Повишаване на самооценката и самоувереността; 
•Организация на свободното време чрез участие в 
театрална дейност



Очаквани резултати

 Развитие на комуникативните способности , 
способностите за работа в екип и формиране 
на увереност в собствените способности

 Повишаване на успеха на учениците,  
намаляване на негативните им прояви и 
ограничаване на неоснователните отсъствия 
от училище 

 Участие на по-голям брой ученици в 
представителни училищни  мероприятия 

 .Изграждане на творческо и естетическо 
отношение към заобикалящата ни 
действителност



Забавлението – цел №1

В нашата театрална 
школа сме се опитвали 
да откриваме текстове 
за театър, които са 
забавни - с повече 
хумор, с по-свободна 
конструкция , с 
възможност да се 
включат пеене, танци, 
интересна пластика. 
Считали сме, че така 
по-стойностно и 
любопитно ще 
забавляваме.



С децата нямаме право на грешка!

 „За децата трябва да се 
пише, както за 
възрастните, само че 
по-добре!“

 Избрахме първата пиеса  
от интернет, а втората е 
на големия писател 
Валери Петров, за 
когото писането за деца 
е и по-радостно.



Начален етап – февруари 2013 г.

 Беше намерен и одобрен от всички 
сценарият на първата ни пиеса 
“Потъник”, пародия на кастинг за 
актьори за филма “Титаник”.  

 Променяхме думи, съкращавахме, 
някъде «дописвахме» текст.

 Разпределихме ролите



Още два неписани театрални закона

 За децата трябва да се играе, като за 
възрастните, само че по-добре!

 Трябва да учиш децата на театър, както 
учиш възрастните, само че по-добре!

 Преди да започнем практическата 
дейност, запознахме учениците с 
възникването и особеностите на 
театъра като вид изкуство.



Начало на театъра

 Възниква в Древна Елада (от гръцки θέατρον - място за 
зрелища) - вид сценично изкуство, което се състои от 
изиграване на сценарии или истории пред публика.

 Съчетание от реч, жестове, музика, танц, звук и зрелище –
СИНКРЕТИЗЪМ





Начало на българския театър

 Първите театрални 
прояви в България са в 
читалищата - център на 
духовния живот в 
средата на XIX век. 

 Първата театрална 
постановка е комедията 
„Михал Мишкоед“ на 
Сава Доброплодни в 
Шумен на 15 август 
1856 г. 

 Георги Парцалев в ролята на 
Михал



Репетиции и обсъждания

 Това е много интересна 
и трудоемка работа. 
Думата «репетиция» 
произхожда от 
френското «репете» -
«повтарям». И всяка 
репетиция е стъпало
към по-точно
въплъщение на 
театралното действие.

 Повтаряхме...............,
повтаряхме ...............   



Речева подготовка

Главно художествено 
средство в театъра е речта. 
Упражнявахме дикцията и 
правоговора.
Търсехме тънката граница 
между разговорната реч в 
ежедневието и 
театрализираната 
“разговорност” на режисьора 
Джеймс Камерън от 
“Потъник” и на животните от 
“Меко казано”.
Упражнявахме реч по 
микрофон.



Представленията

 Бяха изработени афиши и подготвени 
костюми.

 Пиесата “Потъник” беше представена на 
15.05.2013 г. и втори път през месец 
октомври.

 “Меко казано” беше изиграна на 
06.06.2014 г.



“Потъник”на Пламен Глогов 
 Нашите актьори играха пред учители, родители и 
съученици пиесата на Пламен Глогов „Потъник”. 
Учениците от осми и десети клас умело пресъздадоха  
комичните и абсурдни моменти, които логично 
довеждат до самоубийството на режисьора, чудесно 
изигран от Николай Ковачев. Незабравими бяха 
Вальо като Гелето, Николай Главчев като Харисън 
Форд, Георги като Мичмана, Таня като Момичето. 
Ефектен беше финалът, в който абсурдът отстъпи 
място на лиричната песен към филма “Титаник”, 
изпълнена от Дона Овчарова. В двумесечните 
репетиции всички се включиха с желание и 
ентусиазъм, затова и резултатът беше успешен.

 Публиката аплодира театралите, а госпожа 
Гамсъзова ги поздрави и отправи пожелание за втора 
пиеса, която скоро да представят. 



Моменти от представлението









“Меко казано” на Валери Петров
 Театралният клуб "Жест и слово" представи "Меко 
казано“ на 06.06.2014 г. в красивата актова зала . 
След усилени репетиции малките актьори показаха 
историята за писмото на Светльо до баба му - и 
реална, и приказна, малко тъжна, но и малко 
смешна. Децата разбраха, че голямото изкуство е на 
границата между истината и фантазията. 

 Кучето, Къртицата, Кълвачът, Костенурката и 
Мишокът със своите три поколения наследници 
направиха съпричастни съучениците си към вечните 
проблеми за правдата и лъжата, за приятелството и 
егоизма, за съчувствието и безразличието. .





В постановката с жар и неуморен 
труд участваха: Стефани, Станислава 
и Галин от 5 в клас; Гошо, Ваня и 
Аделия от 5 г клас, Таня, Мавродия и 
Николай от 9 а клас и Мериан от 11 а 
клас.
Много ценна е помощта на 

директора на училището господин 
Рисков за изработването на облекла за 
актьорите.



Моменти от постановката







Резултати
1. Осъзнаваме, че постигнахме определен 
успех. Той е резултат от благоприятните 
условия в училище: 

- подкрепа и разбиране на ръководството; 
- от подходящия микроклимат в колектива; 
- от отзивчивостта на верните приятели от 
театъра. 

2. У децата остава траен интерес към 
театралното изкуство. 

3. Уверихме се в безспорната целесъобразност 
на клубната ни дейност за нравственото 
възпитание на подрастващите. 



За театъра с любов
Театърът предлага привлекателен хуманен свят, до 

който е необходимо да се докосне всеки – дете и 
възрастен. Перифразирайки мисълта на Еврипид: 
"Няма истински живот без изкуство“ , отправяме 
своето хуманно послание: "Да живеем истински!".



Антоанета Костова

Ирина Даскалова


