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Abstract  

 

The paper gives some ideas on how can theater/drama art help to teach and learn 

the topics of civic education and the European Union at school?  
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         Целият свят е сцена и всички ние сме актьори на нея - 

влизаме, излизаме и за своето време всеки от нас играе 

различни роли...  

Уилям Шекспир  

 

 

Съвременното общество става все по-сложно. Пред нас са 

предизвикателствата на глобализацията, заплахите от тероризъм, климатичните 

промени и природните бедствия, все по-трудна става ориентацията в 

международния ред. Ако добавим влиянието на социалните мрежи, проблема с 

фалшивите новини, то наистина изправянето през тези предизвикателства става 

ежедневие за всички ни и особено за младите хора. Но какво общо има с това 

театърът и с какво може драматичното изкуство да помогне на учениците да се 

справят с предизвикателствата на съвременното общество? Можем ли, чрез театър 

да засилим интереса на учениците към определени важни теми от съвремието ни и 

едновременно с това да им дадем по този нетрадиционен път повече знания, които 

по-трудно биха възприели чрез урок в класната стая? 

Включването на ученици в училищни театрални постановки не е нов метод. 

Всеки от нас е преживял още в детската градина участие в детски пиески, които се 

представят пред родителите. Тук, обаче, ще обърнем внимание на това как можем 

да използваме публични културни събития в училище в помощ на гражданското 

образование, включително и на получаване на повече знания за Европейския 

съюз, тоест ще говорим за „образование чрез изкуство“ – използване на 

театралното изкуство като педагогически инструмент в областта на гражданското 

образование.  

Сигурно всички ще се съгласим, че изкуството е универсален човешки език 

и има силата да възпитава. А участието на учениците в училищни театрални 

постановки може да помогне за изграждане на нови знания и за придобиване на 

многостранен опит – учениците не само научават нови факти, те преживяват, учат 

се да контактуват, получават признание, повишават самочувствието си, нараства 

креативността им. Театралните постановки обогатяват разбирането на учениците  

за света, разширяват кръгозора им, ангажират ги активно, предизвикват у тях 
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положителни  емоции от творчеството. Преподаването чрез участие в театрални 

постановки е не само възпитание в естетика. То  може да подкрепи личностния, 

социалния и емоционалния растеж на младите хора. Известни педагози и 

изследователи отдават голямо внимание на театралното изкуство в училище и 

подчертават, че това е педагогика, която има потенциал за модернизиране на 

училищното обучение. Театралното изкуство може да подпомогне преподаването 

на езици, на литература, може да бъде ролева игра за граждански умения, да 

подпомогне психомоторното и емоционалното развитие, речта и поведението. То 

служи за насърчаване на творческо въображение, като мотивиращ тласък за 

активно ангажиране на учениците, за социални умения и работа в екип, за 

развиване на увереност за участие в обществото. 

В България съществуват традиции по отношение на театъра в 

образованието. На него се гледа като на мощен инструмент за промяна на 

различни социални нагласи. Театърът e способен да  предаде много по-силни 

послания, да окаже емоционално въздействие и да предаде по завладяващ начин 

теми, които биха била много по-трудно възприемани от младите хора чрез 

провеждане на лекции.   

Как театралното изкуство може да бъде в помощ на изучаването на 

темите за гражданското образование и за  Европейския съюз в училище?  

Подбирането на подходяща пиеса, която да бъде не само изиграна, но и 

обсъдена от по-голям брой ученици е важна част от подготовката на театралната 

постановка. Темите, които поставя съответната пиеса трябва да вълнуват 

учениците. Не е задължително учениците да изииграят цялата пиеса – може това 

да са откъси от нея, но е важно чрез тях да се стигне до преживяване и до горещи 

теми за дискусия. Ето един пример: вече цяла година живеем в сложна и 

противоречива обстановка на корона вируса. Решенията, които 

се вземат са противоречиви, будят както одобрение, така и 

неодобрение. Кое да поставим на първо място здравето или 

икономиката?  

На помощ може да ни дойде една от пиесите на Хенрик 

Ибсен, позната и поставяна в българските театри под 

заглавието „Народен враг“. Пригодността на пиесите на Хенрик 
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Ибсен за размисъл върху политическите въпроси на съвременния ни живот се 

подновява с всяко поколение. Пиесата на Ибсен е социално-политическа  сатира. 

И въпреки, че е писана през 1882г. в нея се оглежда съвременността. Това е 

спектакъл за момента, в който се оказваш не-свободен в едно привидно сводобно 

общество; за цената на това да бъдеш честен, за значението на природата и 

културата; за изборите – житейски и социални, пред които ни поставя ежедневно 

материалният свят.  

Главният герой на пиесата е д-р Стокман, лекар, работещ в новоразработен 

спа център в малко бедно норвежко село.Този спа център е гордостта на селяните, 

както и основната им надежда да се измъкнат от бедността. Един ден д-р Стокман 

открива, че водите са отровени. Без да казва на никого, той изпраща проби в 

лаборатория. Подозрението му скоро се потвърждава: тази вода разболява хората. 

Като добър гражданин д-р Стокман веднага предупреждава властите. Но кметът на 

селото не само, че не е благодарен, а напротив: той се опасява, че ако 

лабораторните резултати станат известни, спа центърът трябва да се затвори за 

известно време. Това би съсипало икономически селото. Кметът настоява д-р 

Стокман да мълчи и да се преструва, че всичко е наред. Но лекарят пише статия 

за местния вестник и планира да информира селяните на публично събрание. 

Междувременно кметът организира клеветническа кампания срещу д-р Стокман, 

като оказва натиск върху вестника да не публикува статията. Много селяни скоро 

започват да вярват, че д-р Стокман е коварен човек, който дискредитира спа 

центъра, за да стане кмет. Планираното селско събрание се превръща в публичен 

съд  за д-р Стокман. Лекарят вярва, че е спасител на хората, а  вместо това той се 

превръща  в най-мразения човек в селото. По време на срещата със селяните, д-р 

Стокман губи търпението си. Той горчиво се оплаква от дребнавостта на 

мнозинството и невежеството на необразованите. Той е образован човек, има 

факти и доказателства, че водата е отровена. Но селяните се изправят на крака и 

го наричат „враг на народа“. Същата нощ прозорците на лекаря са изпочупени. 

Той губи работата си. Уволнена е и дъщеря му, която е учителка в същото село. 

Той отказва да напусне, защото "моралът и справедливостта са обърнати с главата 

надолу". В последната сцена д-р Стокман заявява, че е най-силният в света, 

защото се бори за истината и се осмелява да я защитава, дори и да е сам. 
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В началото на 50-те години известният драматург Артър Милър преоткрива 

„Враг на народа“ и прави д-р Стокман малко по-модерен. Балансът между 

общественото здраве и икономическите загуби обаче, остава основна тема. 

Изобщо не е трудно да се разбере защо пиесата отново е възвърнала 

популярността си и се играе понастоящем в много театри. 

Разбира се, за учениците тя може да бъде адаптирана и изииграна в кратък 

вариант, но дори и съкратена, тя няма за изгуби от своята остра полемичност. 

Всяко представление на „Народен враг“ има свой собствен акцент на местно ниво 

и повдига важни за местната общност въпроси. Дори учениците биха могли да я 

приспособят и пресътворят за проблемите в нашето съвремие. 

 Друг вариант за ангажиране на учениците е да се подбере комедия, чрез 

която по забавен начин да са достигнат търсените ефекти. 

Осмиването на недъзите на обществото ни, сатирата и острото 

перо допадат на учениците и те са по-склонни да се 

превъплатят в някои хумористични роли. Тук ще дам пример с 

пиесата „Голямото влизане“ от Никола Маринов, която се играе 

в българските театри. Действието се развива в края на 20-ти 

век. В едно малко село в България, което се готви да влезе в 

Европейския съюз, пристига европейски наблюдател. Как хората от селото ще се 

преборят да осъществят „голямото влизане“ в Европейския съюз? С прийомите на 

бурлеската и фарса се приближаваме до съществените проблеми пред българското 

общество. Разбира се, добре е да се подберат само подходящи епизоди и да се 

адаптират към изпълнението от ученици.  

Няма да се спираме на още много подходящи класически произведения, 

които учителите могат подберат и които поставят важни теми, свързани с 

общочовешки ценности. Разбира се, подборът и постановката на съществуваща 

класическа или съвременна пиеса не е лесна задача, но резултатът може да бъде 

силно удовлетворяващ.  

Възможен е и друг вариант на „образователен театър“ - отделни кратки 

сценки, които учениците да изиграят и след това да има дискусия с публиката. 

Дори е възможно самите ученици да напишат кратки сценарии по определени теми 

и да ги представят максимално близко до езика и усещанията на своите 
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съученици. Интересни кратки сценки са подходящи например да запознаят 

учениците с правата на потребителите в Европейския съюз, с правата на 

пътуващите със самолет или при закупуване на пакетна туристическа услуга. Те 

могат да бъдат записани и като видеоклипове от учениците и да бъдат 

разпространени в училището и в социалните мрежи. Забраната за дискриминация 

по отношение на националността в Европейския съюз също може да бъде 

представена чрез театрални сценки за търсене на работа от граждани на 

Европейския съюз, идващи от  различни държави членки, или за постъпване в 

университет и правото всички граждани на ЕС да заплащат едни и същи такси, за 

посещение на музеи, билетите за които трябва да струват еднакво за всички 

граждани на ЕС. Като помощен материал могат за бъдат използвани и редица 

казуси от практиката на Съда на Европейския съюз.  

Полезно в това отношение е ръководството „Създаване на образователен 

театър“ - автори Огнян Никитов и Даниела Тасевска, в което има редица 

методически примери.1  

Могат да бъдат посочени и добри училищни практики. Пример за активно 

използване на „образователен театър“ е иновативния час, проведен пред цялата 

4-та езикова гимназия „Фредерик Жолио Кюри във Варна. С разнообразни сценки, 

учениците запознаха своите връстници с възможностите за обучение и с 

програмата „Еразъм+“, с екологичните изисквания на Европейския съюз, с правата 

на потребителите. С театрални похвати те подготвиха и клип, за да стимулират 

участието на младите хора в европейските избори през 2019 г.2  

Друг пример за използване на „образователен театър“ е представлението, 

подготвено от ученици от Европейския клуб в 164-та гимназия с преподаване на 

испански език „Мигел де Сервантес“ в София. Те сами съчиниха текста на своята 

пиеса „Европа си търси съпруг“, при това с много добро чувство за хумор и в 

стихотворна форма. Така успяха за запознаят своите съученици  с особеностите и 

стереотипите за редица държави –членки на Европейския съюз и с европейските 

институции. 

                                                           
1 https://arci-ngo.org/wp-content/uploads/2015/03/1_2_Rukovostvo-_obrazovatelen_teatar.pdf 
2 https://www.youtube.com/watch?v=R12I-sqDBXk 

https://arci-ngo.org/wp-content/uploads/2015/03/1_2_Rukovostvo-_obrazovatelen_teatar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=R12I-sqDBXk
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Малък училищен театър „ARGY’S  STARS“  към Професионална гимназия по 

икономика „Иван Илиев“, Благоевград също има положителен опит с постановката 

„Пътуване към Европа-та“ (авторски спектакъл на Маргарита Илиева – 

ръководител на театралната трупа) по мотиви от произведения на Алеко 

Константинов, Ст. Л. Костов, Добри Войников, Станислав Стратиев и Георги 

Спасов.  

Добра практика има и ателие „Театърът – сцена на живота” във Второ СОУ 

„Проф. Никола Маринов”, Търговище. В репертоара на групата се включват 

постановки, поставящи универсални проблеми: взаимоотношенията между деца и 

родители, ролята на образованието на децата, нравствените ценности на 

различните поколения, пътищата на успеха, силата на любовта. Като пример се 

посочва постановката „Да живеят приказките - за пораснали деца“, която  младите 

актьори са представили по повод 21 април – Световен ден на книгата и авторското 

право.3  

Училищен театрален клуб има в Професионална гимназия по електорника и 

електротехника „М. В. Ломоносов“, Горна Оряховица. Ръководени от убеждението, 

че театърът е дейност, която не само разнообразява и прави по-интересен 

училищния живот, но може да подобри социалните и комуникационните умения, 

необходими за справяне с проблеми и конфликти, учителите са осъществили 

проекта „Училищна театрална работилница за социални умения”. „Театралната 

работилница за социални умения” цели да усъвършенства работата по формиране 

на ключови умения за активен живот у учениците.4 

Могат да бъдат посочени още много положителни примери за ролята на 

училищния театър за получаване на социални умения. Всяко училище би могло да 

приложи своите идеи, своята креативност и да създаде уникални театрални 

постановки, кратки сценки, етюди, видеоклипове. Тази дейност се харесва на 

учениците и тяхното участие води до положителни резултати в много 

направления. Това е особено валидно за постигане на резултати при гражданското 

образование, включително и при преподаването на темите за Европейския съюз.  

                                                           
3https://priobshti.se/article/uchastnici-v-konkurs-za-pedagogicheski-praktiki/priobshtavane-

chrez-magiyata-na-teatura 
4 http://lomonosov-go.com/about-us/extracurricular/clubs/teater/ 
 
 

https://priobshti.se/article/uchastnici-v-konkurs-za-pedagogicheski-praktiki/priobshtavane-chrez-magiyata-na-teatura
https://priobshti.se/article/uchastnici-v-konkurs-za-pedagogicheski-praktiki/priobshtavane-chrez-magiyata-na-teatura
http://lomonosov-go.com/about-us/extracurricular/clubs/teater/

