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Училище за живота 

Сценарий за представлението 

Ива Панева 

(сценарият е подготвен заедно с Антонио, Росен, 

Севди)  

Модифициран от Антонио 

БАЗИРАНО НА РЕАЛНИ СЛУЧАЙ 

Сцена 1: Директорът представя новият ученик 

Учениците са в клас и директорът влиза с нов ученик. 

Директорът: Здравейте, ученици. Искам да ви представя 

Джак, ваш нов съученик, който идва от Англия. Предста-

ви се.  

Джак се представя. Той е от Англия 

В този момент влиза учителят по ПРОЦЕСОРИ, ПАМЕ-

ТИ И ДЪННИ ПЛАТКИ(Олиави Вонави) и започва да кре-

щи без да е видял Директора. 

Олиави Вонави: ТИШИИНАААА! МИСЛИТЕ ЧЕ НЕ ВИ ЧУ-

ВАМ ЛИ? НЕ СТИГА, ЧЕ СТЕ ЕДИН ОТ НАЙ-ЛОШИТЕ…  

Директорът: Г-н Олиави Вонави, имате нов ученик. Как 

си позволявате да крещите така на учениците?  

Олиави Вонави: Ааа, простете.  
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Директорът: Джак се представяше пред всички. Продъл-

жи.  

Джак: може би още говорене, нещо като какво може, 

например Асемблиране(Сглобяване) на компютър 

Олиави Вонави: Малко по-силно говори. Какви са ти ин-

тересите?  

Джак: Заинтересован съм към хардуера на компютрите. 

Олиави Вонави: А, браво. Това е моята специалност. Как-

то и математика, физика, електроника.  

Директорът: Надявам се, че ще се разбирате с новия 

ученик.  

Учениците стават прави, но Сашко не става и се лига-

ви. Олиави Вонави и Директорът му се карат. 

Звънец 
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Сцена 2: Олиави Вонави преподава. 

Олиави Вонави: Днес ученици първо ще се изпитваме. 

Да видим сега дали знаете последният урок. Маги, ти 

пиши за процесори Интел 4004, а ти Цветане за процесо-

ри Интел 8088 

Изпитва Маги и Цветан на дъската. Те са с лице към 

публиката и с гръб към другите ученици. Сашко цели 

Маги с топчета. Пита ги допълни въпроси.  

Олиави Вонави: Браво, Маги. Имаш 6, а ти Цветан 5. Ся-

дайте.  

Сашко: Тази пък шестица. Нищо не знае, но е зубрачка. 

Олиави Вонави: Сашо, той си заслужи шестицата. Как 

може да се подиграваш и да я целиш! Мислиш, че не 

виждам?  

Започва да преподава урока.  

Олиави Вонави: Днешният урок е за процесори Intel 
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80386 DX, SX, SL.  

Джак: А, може ли на английски да го разкажете урока?  

Учителят започва да го разказва на английски, но дру-

гите ученици се оплакват, че не разбират и той много 

се ядосва и им казва, че ще го пусне на китайски. Прави 

го и излиза от стаята.  

В това време Сашко става и започва да тормози Джак 

и другите.  

Звънец 

Сцена 3: Директорът и негов подчинен 

Директорът влиза и вижда, че г-н Николов играе на иг-

ра в офиса си.  
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Директорът: Какво правиш, Николов? 

Николов: Ами, нищо, цъкам си нещо на компютъра.  

Директорът: Какво говориш? Какъв е този тон?  

Николов: Е, какво толкова, спокойно сега. Като северно-

кореец си, братче.  

Директор: Заради такива като тебе, севернокореец ще 

стана. Заради такива недисциплинирани работници като 

вас. Как може въобще да се работи с такива като теб?  

Николов: Супер. Тъкмо ще си почина. 

Директор: Ти, като си имаш всичко да живееш, защо ли 

да не те уволня. 

Николов: Еми, аз съм единствения тук.  

Директор: Няма незаменими. Веднага ще те сменя.  
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Влиза Олиави Вонави и чува разговора. След това изли-

за.  

Николов: То, с тази заплата, кой ли ще дойде? То да ра-

ботиш тука е някаква смешка.  

Директор: Ти, подиграваш ли ми се?  

Николов: Да.  

Директор: Нали знаеш какво става с тези хора, които се 

подиграват на такива като мен?  

Николов: А….Все тая.  

Директор: Уволнен си. Веднага напусни кабинета.  

Влиза Олиави Вонави  

Олиави Вонави: Здравейте г-н Христов.  

Директор: Моля те, Вонави, заети сме.  

Олиави Вонави: Но, аз ….. 

Директор: Не виждаш ли, че сме заети. Ех, никой не иска 

да спазва правилата в тази институция. Не може така. 

Николов, за нищо не ставаш. Ти си мързелив и некомпе-

тентен. Веднага да се махаш от тук.  

Звъни телефона на Директора. 

Директор: Кажете…О, Вие ли сте, г-н Синовидов.  Много 

ми е приятно….Не, не съм въобще….не….Аз, никога……
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Но, защо така си мислите….Как…Не, Николов е прекра-

сен…Толкова добре се справя тук….Да…Ще се справим… 

Николов: Какво стана?  

Директор: Ами, какво да Ви кажа, не можете да ни на-

пуснете сега. Смятам да купя от бюджета нови компют-

ри за офиса.  

Олиави Вонави: Аз, исках да Ви кажа, г-н Директор, че 

има някакъв проблем с учениците в 8б клас.  

Директор: Оправяй се, Вонави.  

Олиави Вонави: Но, те са много недисциплинирани и 

непрекъснато ми пречат да предавам урока. Да не гово-

рим, че само двама трима въобще се интересуват от те-

зи ретро процесори.  
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Директор: Ще дойда по-късно.  

Директорът излиза. 

Олиави Вонави (към Николов): Няма кой да преподава 

Физическо. Зигов е болен. Ще го заместиш ли? 

Николов: Е, разбира се. Какво толкова. Аз всичко мога.  

Звънец 

СЦЕНА 4: Физическо възпитание  

Олиави Вонави: Днес Николов ще ви замества, защото 

Зигов е болен, аз в същото време ще ви наблюдавам 

Николов прави упражнения с учениците. Те са смешни и 

непривични. Сашко спъва Николов за забава, но той па-

да на земята и изпада в несвяст. 
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Олиави Вонави „набира“ 112. Джак му прави изкустве-

но дишане и Николов се събужда.  

Николов: Момче, ти ми спаси живота.  

СЦЕНА 5: Учители и Директор 

Учителите и Директорът обсъждат какво се е случи-
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ло и колко е важно да няма толериране на тормоза, 

както и това да се спре агресията в училище. мислят 

наказание за Сашко.  

Викат учениците и им казват тяхното решение. Оба-

че Сашко се разплаква и признава проблемите си! Же-

лае втори шанс! Учителите си признават, че и те са-

мите са понякога агресивни и дават втори шанс на 

Сашко. 

СЦЕНА 6: ФИНАЛ  

Всеки излиза напред и казва по едно изречение: 

„Животът за мен е …“ или „В живота за мен най-важно 

е….“   

КРАЙ 

СЦЕНА: Сън (пада) Всеки се превръща в различно съ-

щество. И казва какъв иска да бъде.  



Младежи: 

Здравейте, аз съм Любо, на 18 години. Време да реша-

вам с какво да се занимавам. В живота е важно да си на-

мериш професия или занимание,  с което да можеш да 

се издържаш, да печелиш прехраната си, но също което 

да ти харесва да правиш. Решил съм да се срещна с раз-

лични професионалисти и да разбера коя професия ми 

харесва. 
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ЗАГРЯВКИ И ОБСЪЖДАНЕ НА СЦЕНАРИЯ 
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РЕПЕТИЦИЯ ВЪРХУ СЦЕНИ 1, 2 И 3 
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ГРУПА ЮНОШИ ОТ ТЕАТЪР „ФАНТОМ“ 

РЕПЕТИЦИЯ ВЪРХУ СЦЕНА 4 



 

17 

ЗАГРЯВКА С МЛАДЕЖИТЕ 
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ГРУПА ЮНОШИ ОТ ТЕАТЪР „ФАНТОМ“ 
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ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО 





Представлението „Училище за живота“ е финалният 

театрален продукт на участниците в драма терапевтичните 

занимания към проект „Групи за развиване на социални умения 

със средствата на драма терапията при деца и младежи с аутизъм.“ 

осъществен от Сдружение „Асоциация Аутизъм“ с юноши и младежи от 

Център за социална рехабилитация и интеграция - приоритет аутистичен 

спектър, финансиран от Столична община по Програма „Социални иновации“.  

Използвайки средствата на импровизацията, драма подходи и обмен на  

истории, заедно с водещият групи режисьор и психолог Ива Панева,  

участниците сами измислят сценария на две отделни кратки пиеси.  

Театралният продукт набляга на откритостта, свободата за изява и изразяване 

на чувствата, импровизационни игри и етюди.   

Юношите се фокусират върху агресията и тормоза в училище и създават  

репрезентативна история за живота в училище, където често се срещат  

ситуации на надмощия, натиск и проблеми с връстници. Сюжетът в първата 

част от спектакъла представя преживяванията на един нов ученик, който е 

трудно приет от съучениците си, необходимостта от намеса на околните и  

начини да приемат различните. Пиесата показва също как вербалната агресия, 

желание за власт и тормоз присъства и в йерархичните структури на  

ръководството на училището. Посланието, което юношите искат да отправят, е 

да се прекрати агресията, да приемем другите, такива каквито са, и да не се 

присмиваме на различните.   

Младежите от своя страна създават една съвременна младежка история за 

търсенето на реализация и професия. Всеки един от тях се превъплъщава в 

представител на различна професия. От лекар до готвач, военен и певец,  

младите артисти от Центъра успяват умело да представят основните  

характеристики на героя си. С много песни и танци те показват колко е важно 

да следваме мечтите си в търсене на реализация. 


