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Увод 

Ръководството по-долу е резултат от работен семинар в рамките на проекта 

RefuTools (Разработване на инструментариум за подпомагане на бежанците и 

работещите с бежанци - ЕРАЗЪМ + проект с номер № 2016-1-DE02-KA204-

003268). Съдържанието, процедурите и примерите са специално разработени за 

работа с търсещи убежище, бежанци и мигранти, за да им се осигури по-лесен 

достъп до социалната среда на "приемащата страна".  

В този момент бихме искали изрично да подчертаем, че това съдържание няма 

психотерапевтична функция (напр. за обработка на преживявания при 

изселване), но може да служи само като писмено ръководство за подпомагане 

на лицата, които имат история за разказване относно бягството или миграцията 

им. 

  

Съдържание 

Граници; бягство; чужд; законно-незаконно; факти; нищо, заради което да се 

смееш; култура; проекти с търсещи убежище; бежанци 

Процедура 

A) Етап на представяне 

Стоейки в кръг, двама участници се обръщат един към друг, поглеждат се в 

очите, установяват контакт. Появява се импулс, който се възприема, поддържа 

се докато трае, след което се отделят и се обръщат към следващия човек. 

Упражнение за взаимодействие, за да се запознаете с импулсите. 

Разходете се из стаята (всички се разхождат в стаята заедно, всеки участник сам, 

другите се възприемат периферно, ходят по различни пътеки, изпълват цялата 

стая) и импулси се появяват в срещите без думи. Не трябва да ги търсите, но 

нека се появяват, намерете ги, почувствайте колко дълго ще продължат и какви 

са те. 

Разходете се из стаята и поздравете. Всички участници се разхождат в стаята; 

когато организаторът щракне с пръстите си, те спират и поздравяват най-близкия 
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човек: напр. по приятелски или странен начин, сякаш не сте се срещали от дълго 

време, на японски… 

B) Разходете се из стаята с групата 

Всички участници обикалят в стаята, като възприемат и фокусират цялата група 

в стаята. 

При подкана, цялата група ходи с еднаква скорост, а при друга подкана 

участниците се разхождат с възможно най-различни скорости в групата. Цялата 

група бавно ускорява стъпките си, докато не стигне много бързо темпо, след 

което спира. Тогава всички отново тръгват много бързо без никаква външна 

подкана като се забавят заедно и отново спират. Стойте неподвижно, което 

означава да стоиш спокоен и енергичен, а не да „замръзваш“. 

Спрете и вървете. Всички участници обикалят в стаята. Когато един от тях спре, 

всички останали спират. Когато един човек започне отново да ходи, всички 

останали започват също да ходят. 

Вариант 1: Само един участник върви. Когато спре, друг започва да ходи и т.н. 

Вариант 2: Само един участник върви. Когато спре, двама започват да ходят, 

после три, после четири, после пет, после всички и т.н. 

C) Играта “Приятел или враг” 

Без да казва на другите, т.е. да ги 

пази в тайна, всеки участник избира 

двама играчи за следващата игра. 

Той / тя бяга от първия играч избран 

за „враг“ и се придвижва близко до 

другия избран за „приятел“.  

Целта е да разберете кой се опитва 

да се придържа близо до Вас. 

Понякога можете да бъдете избран 

от двама или повече участници или 

от никого. 

D) Бързи срещи 

Разходете се в стаята. При външна подкана говорете с някого за нещо в 

продължение на две минути. Тогава кажете „довиждане“. Направете това най-

малко пет пъти, това е забавно. Вариант: Направете същото, но "играейки си" с 

езикови проблеми, пречки в разговора, ограничения по отношение на 

изразяването, а не гладко. Включете някакъв вид препятствие и двамата 

участници се включват в играта. 

E) Атоми, молекули 

Всички участници се разхождат индивидуално с доста бързи темпове, добре 

разпръснати в стаята. При подкана, състояща се от число, се образуват 

групи/молекули в рамките на това число от участниците, които групи се свързват 
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заедно посредством един от крайниците си. (В повечето случаи,) някои хора 

завършват като отделни атоми. Играйте няколко кръга, завършващи с подкана 

от числото две, за да завършите в двойки за следващата игра. 

F) Име и движение 

Всички участници стоят в кръг. Един 

по един, участниците  казват името 

си и правят определено движение. 

Всички останали го повтарят. На 

следващия участник ... запомнете 

ритъма! 

Вариант 1: Свържете ги във верига, 

т.е. започвайки от първото движение 

отново и отново… 

 

Вариант 2: Участниците трябва да се представят с прилагателно, което започва 

с първата буква на тяхното име,  напр. силен, сладък, специален ... Сандра. 

G) Преследване на преследвача 

Участниците хващат ръцете си като образуват двойки и се разпръскват из стаята. 

Двама отделени участници се движат свободно из стаята. Един от тях е 

преследвач, а другият е преследван. След като преследваният хване с ръката си 

една двойка, ролите се обръщат: преследвача става преследван и третият член 

на двойката, която преследваният хваща с ръка, става преследвач. Започнете 

да играете, не обсъждайте и ще го схванете доста бързо. 

Вариант: Играйте роли като учител/ученик или полиция/беглец… 

H) Гранична/полицейска сцена 

Това е задача за трима участници: разкажете на групата за опит, свързан с 

темата, т.е. общо три истории. Отделете си време, слушайте внимателно, просто 

се опитайте да разберете историята, не започвайте идеологически дебат 

(публиката ще има свое собствено мнение!). 

Вариант 1: Разказване на истории хорово: Тримата участници стоят един до друг. 

Организаторът подканя всеки от тях да говори. И трите истории се разказват по 

последователен начин в три или четири кръга, с различна поредност от оратори. 

В последния кръг тримата участници разказват края на своите истории. 

Драматургия: Превключвайте на моменти, които имат “cliff hangers”, т.е. моменти 

от историите, в които трябва да се случи нещо ново. 

Вариант 2: Театрално разказване на истории. Редувайте между епично и 

драматично представяне. Разказва се една история, докато в даден момент 

пиесата започва. Разказвачът може да бъде сменен, скок във времето, промени 

в характера и мястото са позволени. 
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I) Изпълняващ заек 

Докато участниците стоят наоколо в кръг, организаторът осигурява три импулса: 

веднъж жест на заешки уши и звук на "заешки писък", след което жест с оръжие 

и звук на "изстрел", и веднъж на удивен турист триейки очите си и издавайки 

звука "Уау". Опитайте се да запазите всичките три движения живи … 

J) Облегнете се един на друг, чувстващи силата на гравитацията  

Поставете десните си крака заедно един до друг, като същевременно са в 

противоположни посока. След това се наведете навътре доколко Вашето 

движение позволява. 

K) Танц и изпълнение 

Всеки участник предлага четири 

различни позиции / движения по 

темата БЯГСТВО (напр. смях, 

бягане, клякане, скриване). Заучете 

ги добре, повторете ги няколко пъти, 

създайте последователност.. 

Вариант 1: бързо/бавно. На различни 

места в стаята. Всички участници 

изпълняват позициите/движенията 

едновременно.  

Вариант 2: Само един участник изпълнява пред зрителите, или двама участника 

изпълняват в синхрон пред аудиторията. 

L) Топка с име 

Докато участниците стоят един до друг под формата на кръг, един от тях 

установява контакт с друг пред него/нея, хвърля към него/нея топката изричайки 

името му/и. Цялата група запомня темпото и честотата. Разиграйте сцената 

няколко пъти без да изпускате топката, като също променяте темпото. 

Вариант 1: Всички участници се движат из стаята. Подайте топката и изречете 

името със същото темпо както описано по-горе в случая на разположение на 

участниците в кръг. 

Вариант 2: Втората топка се хвърля със същата последователност с известно 

закъснение (Внимание: имайте предвид точната последователност!) 

M) Пешеходна линия 

Накарайте участниците да стоят в една линия в дългата страна на стаята. 

Линията се движи бавно напред, всички заедно. Индивидуалните участници 

накратко се придвижват напред и се представят с движение, след което се 

връщат в бавно напредващата линия. Не се разбирайте кой ще бъде 

следващият. 
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N) Разказване на историята на миграцията 

Двама участници се обединяват и 

разказват един на друг историята на 

тяхната миграция; всеки от тях 

говори точно две минути, без да 

прави никакви прекъсвания и паузи 

или да бъде прекъсван от въпроси на 

слушателя. След това сменят 

ролите. Дядо ми е от Египет, бяхме 

12 деца… 

 

O) Автобиографичен театър 

Двойките разказват историите си един на друг; другите участници просто слушат 

и се опитват да запомнят детайлите. 

Вариант: Един участник се присъединява и изиграва вече разказаната история. 

Резюме 

Целите на всички тези упражнения са две, първо участниците се опознават по-

добре взаимно и второ получават възможност да представят своите 

индивидуални истории, ценности и модели на поведение. 

Индивидуалните упражнения могат да бъдат показани на по-голяма 

заинтересована аудитория като "кратки театрални представления" с обяснение 

на правилата на играта или на отделните упражнения. 


