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Wstęp 
 

W raporcie końcowym zaprezentowane zostały wyniki badania ewaluacyjnego 

zrealizowanego w ramach zadania pt. „Teatr Lubię to!”. Raport składa się ze wstępu, 

rozdziału informującego o założeniach projektu, części metodologicznej, gdzie opisano 

metody i techniki zastosowane podczas ewaluacji. W dalszej części zaprezentowano 

wyniki: z ankiet CAWI, z pogłębionych wywiadów telefonicznych, z obserwacji oraz 

ćwiczeń ewaluacyjnych. Na końcu raportu przedstawiono podsumowanie i wnioski oraz 

rekomendacje. Dokument kończy aneks metodologiczny, w którym zawarte są narzędzia 

badawcze. 

Raport został sporządzony przez zespół pracowników Instytutu Socjologii 

Uniwersytetu w Białymstoku w oparciu o narzędzia przygotowane przez tenże zespół na 

podstawie wyników badań ewaluacyjnych zgromadzonych przez Fundację Laboratorium 

Badań i Działań Społecznych „SocLab”. 
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Informacje o projekcie 
 

Głównym celem projektu było zwiększenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli w 

pięciu obszarach tematycznych: zrozumienie spektaklu teatralnego, koło teatralne, 

realizacji przedstawienia szkolnego, recytacji i emisja głosu. Projekt był złożony z dwóch 

części: teoretycznej i praktycznej. Wiedza teoretyczna z każdego zakresu tematycznego 

została zebrana w specjalnych konspektach teatralnych, zawierających informacje 

teoretyczne oraz praktyczne ćwiczenia, których autorami były osoby prowadzące 

poszczególne warsztaty. Zajęcia były prowadzone przez dwoje instruktorów - aktorów i 

reżyserów Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Na 

zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający udział w 

szkoleniu oraz praktyczny konspekt teatralny.  

Projekt został objęty patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty, a także był 

realizowany przy współpracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Dzięki 

współpracy z obiema instytucjami, konspekty były kolportowane w szkołach na terenie 

województwa podlaskiego. Konspekty również udostępniono na stronie dramatyczny.pl w 

formie pliku do pobrania.  

Zakładane efekty projektu: 

● podniesienie kwalifikacji nauczycieli, 

● ukazanie nauczycielom ważnej roli teatru w edukacji szkolnej, 

● nauka nowych artystycznych umiejętności przez nauczycieli (do wykorzystania 

podczas lekcji i zajęć dodatkowych), 

● druk konspektów teatralnych, będących źródłem wiedzy dla nauczycieli podczas 

ich pracy pedagogicznej, 

● kolportaż konspektów w szkołach na obszarze województwa podlaskiego oraz 

udostępnienie ich na stronie internetowej Teatru w formie pliku PDF do pobrania, 

● nawiązanie stałej współpracy Teatru Dramatycznego ze szkołami i realizacja 

wspólnych działań artystyczno-edukacyjnych, 

● zainteresowanie uczestników szkoleń ofertą Teatru, 

● zwiększenie uczestnictwa uczniów w spektaklach szkolnych, 
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● zrealizowanie programu wykraczającego poza codzienną działalność Teatru, jaką 

jest produkcja spektakli, 

● przeprowadzenie szczegółowej ewaluacji potrzeb nauczycieli względem teatru, 

która pozwoli zbudować kompletny i długofalowy program działań edukacyjnych 

Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. 
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Elementy składowe zadania: 

1. Konspekty teatralne: 

Instruktorzy - aktorzy i realizatorzy stworzyli autorskie konspekty teatralne, w których 

zawarto skondensowaną wiedzę z danego zakresu tematycznego oraz przykładowe 

ćwiczenia. Były one opracowane i zredagowane przed rozpoczęciem szkoleń, a po ich 

zakończeniu rozdane uczestnikom. Dzięki współpracy z Kuratorium Oświaty w 

Białymstoku po zakończeniu szkoleń zeszyty były kolportowane w szkołach na terenie 

województwa podlaskiego. Konspekty zostały opublikowane na stronie internetowej 

Teatru Dramatycznego: dramatyczny.pl w formie pliku do pobrania (na licencji CC). 

2. Szkolenia dla nauczycieli 

W ramach zadania zostały przeprowadzone autorskie szkolenia dla nauczycieli z 

województwa podlaskiego. Zajęcia składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. 

Poprowadziły je dwie osoby - aktorzy i reżyserzy Teatru Dramatycznego im. Aleksandra 

Węgierki w Białymstoku. Tematy szkoleń i omawiane zagadnienia przedstawiały się 

następująco. 

a) "Zrozumieć spektakl teatralny" - przybliżenie metod analizy i zrozumienia spektaklu 

oraz ćwiczenia z odgrywania scen, 

b) "Koło teatralne" - utworzenie bazy podstawowych ćwiczeń teatralnych przydatnych 

do pracy z uczniami oraz przetestowanie ich w trakcie warsztatów, 

c) "Realizacja przedstawienia szkolnego" - ukazanie metod i narzędzi realizacji 

niepowtarzalnych wydarzeń artystycznych w szkole, 

d) "Recytacja - czyli zrozumieć poezję" - warsztatowe metody interpretacji poezji, 

praca z uczniem nad recytacją wiersza i nad wyborem repertuaru na konkursy 

recytatorskie, 

e) "Emisja głosu" - techniki i ćwiczenia ułatwiające prawidłową pracę z własnym 

głosem. Realizacja ćwiczeń poprawiających wymowę i modulowanie głosu oraz 

wspomagających autoprezentację. 
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Metodologia badania ewaluacyjnego 
 

Badanie ewaluacyjne projektu „Teatr. Lubię to!” zostało przeprowadzone 

z wykorzystaniem kilku metod i technik badawczych. Organizatorom szkoleń zależało 

na uzyskaniu możliwie pogłębionej wiedzy dotyczącej przebiegu i oceny projektu, w 

związku z czym w badaniu wykorzystano uzupełniające się metody i techniki ilościowe 

oraz jakościowe. Poniżej znajduje się krótki opis metod, natomiast narzędzia badawcze 

znajdują się w aneksie do raportu. 

Po pierwsze, po zakończeniu szkoleń do wszystkich uczestników został wysłany 

kwestionariusz ankiety do samodzielnego wypełnienia przez Internet (CAWI). Celem 

kwestionariusza było pozyskanie wiedzy na temat ogólnych ocen dotyczących przebiegu 

oraz organizacji poszczególnych szkoleń w formie, która pozwalała na ich kwantyfikację i 

porównanie. Łącznie zebrano 76 wypełnionych ankiet. 

Z częścią uczestników po zakończeniu szkoleń zostały przeprowadzone również 

telefoniczne wywiady pogłębione (TDI). Dotyczyły one przede wszystkim kwestii 

ogólniejszych, takich jak znaczenie edukacji teatralnej w pracy poszczególnych 

badanych, ich dotychczasowe doświadczenia z teatrem i edukacją teatralną, znajomość 

oferty edukacyjnej w tym zakresie oraz tego, czy i w jaki sposób zamierzają wykorzystać 

wiedzę i kompetencje nabyte podczas szkoleń. Przeprowadzono 16 wywiadów, na 

podstawie których opracowano skrócone formularze transkrypcji. 

Ponadto każde z pięciu szkoleń było obserwowane przez przedstawicieli zespołu 

badawczego, których zadaniem było prowadzenie notatek na podstawie 

zestandaryzowanej karty obserwacji. Obserwatorzy skupiali się przede wszystkim na 

formie prowadzenia szkoleń oraz komunikacji na linii prowadzący-uczestnicy oraz 

pomiędzy uczestnikami. 

Wreszcie, podczas każdego ze szkoleń przedstawiciele zespołu badawczego 

przeprowadzali dwa ćwiczenia warsztatowe, których podstawowym celem było ustalenie 

wyobrażeń uczestników na temat uczniów, rodziców, kadry zarządzającej szkołami oraz 

kadry teatrów instytucjonalnych w kontekście prowadzenia działań z zakresu edukacji 

teatralnej. Badani uczestnicy w kilkuosobowych grupach tworzyli „persony” uczniów 
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zainteresowanych i nie zainteresowanych teatrem, omawiali ich cechy i na tej podstawie 

dyskutowali na temat możliwych działań wzmacniających lub wzbudzających 

zainteresowania teatralne wśród dzieci i młodzieży. Odnosili je również do własnych 

doświadczeń, wiedzy i kompetencji. Podczas drugiego z ćwiczeń, uczestnicy zastanawiali 

się – w odniesieniu do poszczególnych grup interesariuszy (uczniowie, rodzice, dyrekcja 

szkoły, zawodowi aktorzy) – w jaki sposób ich przedstawiciele mogą skorzystać na 

edukacji teatralnej, jak można włączyć ich do działań z zakresu edukacji teatralnej oraz 

jakie przeszkody muszą być pokonane, żeby osiągnąć ten cel. 

W dalszej części raportu przedstawione będą szczegółowe wyniki badania w 

podziale na poszczególne metody i techniki badawcze. 
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Wyniki badania ewaluacyjnego 
 

Wyniki ankiety CAWI 
 

W pierwszej kolejności zapytano osoby biorące udział w szkoleniach, w jakim 

stopniu spełniły one ich ogólne oczekiwania. Ewaluacja tego wskaźnika, na podstawie 

uzyskanych odpowiedzi, pozwala stwierdzić, że niemal wszyscy uczestnicy w wysokim 

stopniu bądź w pełni zrealizowali swoje oczekiwania względem odbytych kursów. Żaden 

z respondentów nie wskazał negatywnej odpowiedzi.  

Wykres 1. Stopień, w jakim szkolenie spełniło oczekiwania uczestników 

 

 Źródło: Badanie CAWI   
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Następnie poproszono uczestników poszczególnych szkoleń o ocenę osób 

prowadzących spotkania pod względem wybranych aspektów, takich jak: przygotowanie 

merytoryczne, komunikatywność, przydatność przekazywanych informacji, umiejętność 

zainteresowania tematem wystąpienia oraz nastawieniem do uczestników. Ze względu na 

fakt, iż każdy z warsztatów prowadzony był przez dwie osoby, kolejne wykresy będą 

prezentowały wyniki dla każdego ze szkoleń osobno, gdzie dodatkowo naniesione są 

wartości referencyjne w postaci uśrednionych ocen wszystkich prowadzących (nazwane 

„próbą całkowitą”), dzięki czemu możliwe jest zorientowanie się, czy dany szkoleniowiec 

odchyla się in plus czy in minus od przeciętnej oceny na danym wymiarze. 

Prowadzący szkolenie „Koło teatralne” zostali ocenieni bardzo wysoko. Wszystkie 

średnie wyniki osiągają wartości powyżej 4,5 na pięciostopniowej skali, a w przypadku 

Adama Biernackiego cztery z pięciu wartościowanych aspektów osiągnęło najwyższą 

możliwą ocenę – 5. 

Wykres 2. Ocena aspektów szkolenia „Koło teatralne” 

 

Źródło: Badanie CAWI, n=15 
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Oboje prowadzący szkolenie „Zrozumieć spektakl teatralny” zostali ocenieni 

bardzo dobrze na wszystkich badanych wymiarach.  

 

Wykres 3. Ocena aspektów szkolenia „Zrozumieć spektakl teatralny” 

 

Źródło: Badanie CAWI, n=8 
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Prowadzący szkolenie „Recytacja - czyli zrozumieć poezję” także zostali ocenieni 

niezwykle wysoko przybliżając się średnimi wynikami do najwyższej możliwej wartości – 

5.  

Wykres 4. Ocena aspektów szkolenia „Recytacja - czyli zrozumieć poezję” 

 

Źródło: Badanie CAWI, n=15 
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Gospodarze szkolenia „Realizacja przedstawienia szkolnego” podobnie jak w 

przypadku poprzednich warsztatów, również otrzymali od uczestników badania same 

pozytywne oceny znacznie przekraczające wartość 4,5.  

 

Wykres 5. Ocena aspektów szkolenia „Realizacja przedstawienia szkolnego” 

 

Źródło: Badanie CAWI, n=15 
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Szkolący z „Emisji głosu” utrzymali wysoki poziom na wszystkich ocenianych 

aspektach i w opinii respondentów byli oni bardzo dobrze przygotowani nie tylko 

merytorycznie, ale także wykazywali się komunikatywnością, przekazali słuchaczom 

przydatne informacje w interesujący sposób oraz byli przychylnie nastawieni do 

uczestników.  

 

Wykres 6. Ocena aspektów szkolenia „Emisja głosu” 

 

Źródło: Badanie CAWI, n=23 
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Poniższy wykres prezentuje informacje na temat proporcji poszczególnych 

elementów szkolenia takich jak: poziom wiedzy, ilość dyskusji i wymiany poglądów, 

nasycenie programu, obszerność części teoretycznej oraz warsztatowej (praktycznej), jak 

i długość trwania warsztatów. Przy ocenie każdego wymiaru badani posługiwali się skalą, 

której środek oznaczony był „w sam raz” lub „odpowiednio”, zaś skrajne wartości skali 

wskazywały, jak bardzo oceniany aspekt odchylał się od normy. Dzięki temu powstała 

zaprezentowana poniżej matryca, na której linie proste ukazują, jaki odsetek uczestników 

poszczególnych szkoleń określił dany element jako odpowiedni lub „w sam raz”, natomiast 

słupki poniżej stanowią dopełnienie wartości do 100% i obrazują kierunek preferowanych 

przez respondentów zmian. 

Analizując dane należy podkreślić, że wszystkie ewaluowane aspekty były dobrze 

dopasowane do potrzeb uczestników szkoleń, osiągając wartości od 80% do 100%. 

Wszyscy respondenci ocenili poziom przekazywanej wiedzy jako odpowiedni. W 

pozostałych elementach pojawiły się wskazania preferowanych zmian, ale nie 

przekraczają one granicy 20%. 

Wykres 7. Ocena proporcji poszczególnych elementów szkoleń 

 

Źródło: Badanie CAWI  
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W dalszej części ankiety dokonano walidacji elementów związanych z 

infrastrukturą szkoleń oraz kwestii dotyczących informacji o warsztatach i sposobu 

rekrutacji. Wszystkie wymienione aspekty zostały ocenione pozytywnie. Najwyższe 

wartości średnie odnotowały: catering, sala warsztatowa oraz odpowiednia długość 

przerw między kolejnymi częściami warsztatów.  

Elementy związane z informacjami o wydarzeniach takie jak: jasność opisu 

warsztatów na stronie internetowej, sposób rekrutacji na warsztaty oraz dostępność 

informacji na temat warsztatów także charakteryzowały się uśrednionymi wartościami 

powyżej 4,5 dla próby całkowitej. 

 

Wykres 8. Ocena aspektów poszczególnych szkoleń 

 
Źródło: Badanie CAWI  
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Mając na względzie kompleksową i wieloaspektową ewaluację szkoleń 

poproszono badanych o ocenę ich przydatności, przystępności i zrozumiałości, zgodności 

prezentowanych treści z tematyką warsztatów oraz ich ogólnej atrakcyjności. Podobnie 

jak w przypadku poprzednich wymiarów, tak i tu wszystkie elementy otrzymały wysokie 

noty, gdzie średnia wartość dla próby całkowitej znacznie przekraczała 4,5. 

 

Wykres 9. Ocena aspektów poszczególnych szkoleń 

 
Źródło: Badanie CAWI 
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Interesującą z punktu widzenia organizatora (Teatr Dramatyczny) kwestią była 

ocena przydatności realizowanej tematyki szkolenia w codziennej pracy zawodowej 

nauczycieli. Jest to istotny wskaźnik ilustrujący, na ile prezentowane treści dawały 

możliwość implementacji praktycznej i mogły zapewnić efekt trwałości poprzez 

wykorzystanie wiedzy w codziennym środowisku pracy. Okazuje się, że chociaż pojawiły 

się większe różnice ocen między szkoleniami, to i tak każde osiągnęło wartość średnią 

powyżej 4. W przypadku „Koła teatralnego” oraz „Realizacji przedstawienia teatralnego” 

taki sam odsetek respondentów (7%) przyznał, że pozyskana wiedza raczej lub 

zdecydowanie nie przyda im się w pracy zawodowej z dziećmi. Najwyżej oceniony został 

warsztat „Emisja głosu” we wszystkich kluczowych wskaźnikach. 

 

Wykres 10. Ocena przydatności realizowanej tematyki szkolenia w codziennej pracy 
zawodowej uczestników 

 

Źródło: Badanie CAWI 
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Osoby biorące udział we wszystkich szkoleniach wyraziły w swoich ocenach 

bardzo wysoką skłonność rekomendacji warsztatów innym nauczycielom. Średnie 

najwyższe wartości skali (zdecydowanie skłonny/a) oraz suma pozytywnych odpowiedzi 

(raczej skłonny/a i zdecydowanie skłonny/a) osiągnęły niemal maksymalne wartości. 

Wykres 11. Skłonność rekomendacji warsztatów innym nauczycielom na podstawie 
zdobytej wiedzy 

 

 Źródło: Badanie CAWI 

 

Nauczyciele wysoko oceniają też przydatność organizacji przedstawień 

teatralnych w codziennej pracy zawodowej. Wyniki te są spójne z ocenami uczestników z 

części jakościowej na temat ważności przedstawień teatralnych w rozwoju uczniów. 

Wartości średnie w ocenianym wskaźniku przekraczają 4,5. W przypadku „Koła 

teatralnego” oraz „Emisji głosu” pojawiły się nieliczne negatywne opinie: odpowiednio 7% 

i 4%. 

Wykres 12. Ocena przydatności organizacji przedstawień teatralnych w codziennej pracy 
zawodowej 

 

Źródło: Badanie CAWI 
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Aby oszacować stan wiedzy nauczycieli biorących udział w szkoleniach, 

poproszono ich o wyrażenie opinii, czy poziom ich zasobów wiadomości sprzed i po 

warsztatach uległ wzrostowi czy pozostał niezmieniony. Dane zaprezentowane na 

wykresie 13 dowodzą, że wszyscy badani uczestnicy zadeklarowali wzrost zasobów 

wiedzy dzięki partycypacji w szkoleniu. Zdecydowanie przeważały wskazania, że zasób 

posiadanych informacji znacznie wzrósł. 

 

Wykres 13. Stan wiedzy odnośnie organizacji przedstawień teatralnych 

 

Źródło: Badanie CAWI 
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Na zakończenie poproszono uczestników o ocenę szeregu stwierdzeń 

odnoszących się do udziału innych nauczycieli w warsztatach i wpływu szkoleń na 

poszczególne obszary pracy nauczycielskiej. Wykres 14 prezentuje rozkład średnich 

wartości uszeregowanych od najwyższej do najniższej względem próby całkowitej. 

Okazuje się, że wszystkie poddane ocenie stwierdzenia uzyskały wysoki stopień 

akceptacji, gdzie uczestnicy najczęściej zaznaczali pozytywne odpowiedzi na 

pięciostopniowej skali (raczej tak lub zdecydowanie tak). Ilustracją tego stanu rzeczy jest 

rozkład średnich ocen, z których najniżej oceniony aspekt osiągnął wynik powyżej 4. 

Oznacza to, że respondenci zgadzają się, iż uczestnictwo innych nauczycieli w 

realizowanych szkoleniach przyczyniłoby się do podniesienia ich kwalifikacji na wielu 

płaszczyznach takich jak m.in.: poprawa relacji nauczyciel-uczeń, uzyskanie praktycznych 

kompetencji w zakresie edukacji kulturalnej itp. 

Wykres 14. Opinia na temat udziału innych nauczycieli w warsztacie oraz przyczynia 
przyczynienia się do się polepszenia poszczególnych obszarów pracy 
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Na zakończenie poproszono uczestników o odpowiedzi na pytania dotyczące 

uczęszczania na spektakle Teatru Dramatycznego oraz częstość odwiedzin (wykres 15 i 

wykres 16 poniżej). Przeważająca większość (86,8%) oglądała spektakle wystawiane 

przez Teatr Dramatyczny w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Pytanie o częstość ujawniło, że 

57,6% badanych chodzi na spektakle raz na pół roku, 31,8% raz na 2-3 miesiące, a 3% 

pojawia się w Teatrze Dramatycznym na przedstawieniach raz na miesiąc. Wizytę raz na 

12 miesięcy zadeklarowało 7,6% biorących udział w ankiecie. 

Wykres 15. Czy w trakcie ostatnich 12 miesięcy był/a Pan/Pani na spektakl/u/ach 
wystawiany /m/ch przez Teatr Dramatyczny w Białymstoku? 

 

Źródło: Badanie CAWI 

 

Wykres 16. Jak często chodzi Pan/i na spektakle wystawiane przez Teatr Dramatyczny w 
Białymstoku? 

 

Źródło: Badanie CAWI 

  

86,8% 13,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tak nie

7,6% 57,6% 31,8% 3,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

raz na 12 miesięcy raz na pół roku raz na 2-3 miesiące raz na miesiąc



 
 

 
 

23 
 

Uczestników pytano także o plany na najbliższe 3 miesiące w kontekście udziału w 

spektaklach Teatru Dramatycznego – 92,1% deklaruje , że weźmie udział. 

Wykres 17. Czy w ciągu najbliższych 3 miesięcy planuje Pan/i udział w spektaklach 
wystawianych przez Teatr Dramatyczny w Białymstoku? 

 

Źródło: Badanie CAWI 

Korzystanie w przeszłości z oferty spektakli dla szkół i przedszkoli, które organizował 

Teatr Dramatyczny w Białymstoku deklarowało 93,4% respondentów. Niemalże każda 

osoba była w teatrze ze swoimi podopiecznymi: uczniami szkół lub przedszkolakami. 

Wykres 18. Czy kiedykolwiek korzystał/a Pan/i z oferty spektakli dla szkół/ przedszkoli 
organizowanych przez Teatr Dramatyczny w Białymstoku? 
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do Teatru Dramatycznego. 

Wykres 19. Czy rozważa Pan/i w ciągu najbliższych 3 miesięcy wspólne wyjście ze swoimi 
uczniami na spektakle teatralne dla dzieci/młodzieży organizowane przez Teatr 
Dramatyczny w Białymstoku? 
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W pytaniu otwartym o tematykę przyszłych szkoleń, w których uczestnicy wzięliby udział 

najczęściej pojawiały się odpowiedzi wskazujące na podobną tematykę szkoleń, jak 

również warsztaty z autoprezentacji, ruchu scenicznego, improwizacji, realizowania 

przedstawienie i pracy z tekstem. Odpowiedzi przedstawiono na wykresie poniżej, gdzie 

wielkość koła odpowiada częstości wyboru danego stwierdzenia. 

Wykres 20. Jakimi tematami warsztatów/szkoleń organizowanych przez Teatr Dramatyczny 
byłaby/byłby Pan(i) zainteresowana w przyszłości? 
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Wyniki pogłębionych wywiadów telefonicznych TDI 
 

W badaniu zadano różnorodne pytania umożliwiające uzyskanie informacji na 

temat opinii badanych nauczycieli o ich udziale w konkretnych warsztatach 

organizowanych przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. 

Istotnym elementem ewaluacji było zdiagnozowanie tego, jak badani nauczyciele oceniają 

możliwość zastosowania edukacji teatralnej w ich szkołach i przedszkolach oraz jakie 

wiążą się z tym korzyści oraz trudności. W celu realizacji powyższych zadań 

przeprowadzono 16 wywiadów z nauczycielami ze szkół i przedszkoli oraz 

wychowawcami podwórkowymi. Wśród badanych osób znalazły się zarówno osoby z 

Białegostoku, jak i z mniejszych miejscowości np. Zabłudowa, Juchnowca. W badanej 

grupie najczęściej występowały kobiety w wieku powyżej 35 roku życia, posiadające 

znaczne doświadczenie zawodowe.  

Badani nauczyciele w większości przypadków podkreślali, że posiadają 

doświadczenie w zakresie edukacji teatralnej „Około 15 lat zabawy w teatr – w 

przedszkolu teraz pracuję. Mam grupę przedszkolaków – zajęcia w formie koła, ale staram 

się, by należała cała grupa wiekowa”(T3). Edukacja teatralna najczęściej jest przez 

badanych nauczycieli realizowana poprzez następujące działania: prowadzenie koła 

teatralnego, realizację przedstawień szkolnych, organizowanie wycieczek do teatru oraz 

ćwiczeń oddechowych i recytatorskich podczas lekcji. „Najpierw jasełka, teraz realizuję 

spektakl profilaktyczny, w listopadzie (odbędzie się – red.) drugie przedstawienie na 

Świerkowej. Dzieci ze Starosielc i Słonecznego Stoku – chodzę też z nimi do teatru i 

opery” (T9). Część z badanych nauczycieli i wychowawców mówiło, że posiadają 

wykształcenie związane z edukacją teatralną „Skończyłam dwuletni kurs na instruktora 

teatralnego oraz kursy doskonalące, również w Teatrze Dramatycznym„ (T6), „Jestem 

pedagogiem teatru. Jestem po studiach z teatrologii, mam 10 lat praktyki zawodowej i 

studia” (T7). Tylko nieliczni badani zadeklarowali, że nie mają doświadczenia w zakresie 

edukacji teatralnej. Jednocześnie deklarowali, że nie byli oni do tej pory informowani w 

miejscu pracy o możliwościach wzięcia udziału w tego typu szkoleniach. Wskazywali 

czasem, że ich udział w szkoleniach jest efektem często przypadkowego zetknięcia się z 

ich ofertą zamieszczoną w Internecie. „Żadne (doświadczenie – red.). Dowiedziałam się 

o szkoleniach na Facebooku, Atrakcyjność warsztatów przekonała mnie do udziału” 
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(T10). Inni dydaktycy mówili, że ich niskie doświadczenie w zakresie edukacji teatralnej 

to efekt barier instytucjonalnych występujących w miejscu zatrudnienia. „Dosyć małe 

(doświadczenie – red.). Pracuję w szkole, która niechętnie zgadza się na wyjścia uczniów 

poza szkołę, ponieważ rodzice mają pretensje, że trzeba płacić za teatr - szkoła ma być 

za darmo”(T11).  

Badani wymieniają liczne i zróżnicowane zalety edukacji teatralnej uczniów. 

Podkreślają, że edukacja teatralna silnie wpływa na rozwój kreatywności, ekspresji oraz 

na umiejętność rozmawiania o emocjach. „Edukacja teatralna bazuje na emocjach. 

Lepsze przekazywanie emocji – przekłada się to na codzienne życie” (T4). Inni natomiast 

podkreślali, że edukacja teatralna pozytywnie wpływa na integrację grupy, na budowanie 

więzi między uczniami oraz na zmniejszenie ich obaw przed wystąpieniami publicznymi. 

W tych wypowiedziach dydaktycy położyli silny nacisk na potrzebę rozwoju kompetencji 

społecznych uczniów. Zgodnie z ich opiniami, ważne jest rozwijanie umiejętności dzieci 

w aspekcie nawiązywania relacji z innymi, prezentowania własnej osoby oraz budowania 

sieci znajomości. Dodatkowo edukacja teatralna jest dość często traktowana przez 

badanych, jako forma terapii dla uczniów, umożliwiająca rozwój osobowościowy dzieci 

oraz ich lepszą socjalizację. „Większa pewność siebie, odwaga. W grupie są same 

dziewczynki – naśladują wychowawców i przenoszą na swoje życie. Lepsze zdolności 

improwizacji – czasem są lepsze niż starsi (uczniowie – red.). Większa świadomość 

swoich ruchów w spektaklu. Lepsza świadomość emocji. Większe zaufanie, większa 

otwartość do innych ludzi” (T15). Część nauczycieli zwraca uwagę, że edukacja teatralna 

umożliwia ich uczniom nabycie kompetencji w zakresie umiejętności funkcjonowania w 

przestrzeni teatru oraz innych instytucji kultury. „Są uczniowie, którzy w teatrze 

doświadczają przeżyć. Ukulturalnienie uczniów – łagodzenie obyczajów. Uczniowie 

muszą być wcześniej przygotowani do spektaklu, np. kwestie kultury i dobrego 

wychowania, stroju, zakaz jedzenia - To nie jest kino” (T13). Niektórzy badani wskazywali, 

że zaangażowania ich uczniów w edukację teatralną przekłada się na ich lepsze 

osiągnięcia naukowe (udział w konkursach, lepsze oceny z matury z języka polskiego). 

„Mają lepszą wiedzę na maturze z języka polskiego” (T2).  

Z analizy wywiadów wynika, że najczęściej występującą barierą w realizacji 

edukacji teatralnej wśród uczniów są obawy dzieci przed reakcją grupy na ich wystąpienia 

w ramach realizowanych przedstawień. „Wstyd i strach przed ośmieszeniem. Dziecko 
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chce pokazać, jak czuje, ale boi się braku akceptacji” (T1). Badani nauczyciele i 

wychowawcy podkreślają, że zajęcia teatralne często są negatywnie oceniane w 

środowisku ich wychowanków. Uczniowie postrzegają je jako nieatrakcyjne, mało 

interesujące oraz niepotrzebne. Nauczyciele zwracają dodatkowo uwagę, że rodzice ich 

uczniów również posiadają stereotypowe podejście do edukacji teatralnej. „Opór rodziców 

przed wyjściami. Niechęć uczniów, którym się wydaje, że to jest nudne. Duża liczba 

uczniów w klasie – chaos, niezainteresowani wyśmiewają tych, którzy się interesują” 

(T11). Badani mówią, że barierą wdrażania edukacji teatralnej w szkołach i przedszkolach 

jest również brak wsparcia finansowego, niedostatki infrastruktury (np. brak dostępu do 

sal) oraz zbyt duże obciążenie nauczycieli dodatkowymi obowiązkami. „Miałam problemy, 

gdy nie było sali. Udało się zorganizować miejsce w piwnicy, gdzie są próby. Brak 

pomieszczenia jest minusem. Sala lekcyjna jest za mała do prób. Brak sprzętu do 

spektakli, np. mikrofonów, nagłośnienia, oświetlenia – brak środków” (T12). „Praca w 

grupie teatralnej jest wyczerpująca – jeśli nauczyciel zajmuje się też innymi rzeczami, to 

jest to bardzo obciążające fizycznie i psychiczne, wynagrodzenie nie jest współmierne do 

wysiłku. Jak coś się robi z pasji, to nie wszystko się przelicza na pieniądze. Łatwiej dostać 

pieniądze z projektów” (T6). 

Nauczyciele, którzy wzięli udział w ewaluacji zaznaczają, że dydaktycy potrzebują 

odpowiedniego przygotowania z edukacji teatralnej. Część z badanych deklaruje, że jest 

to związane z koniecznością rozwoju u nauczycieli kreatywności, otwartości i kompetencji 

społecznych. Zwracali uwagę, że ważne jest również to, aby nauczyciel posiadał pasję, 

nie traktował zajęć z edukacji teatralnej wyłącznie jako obowiązek. „Tutaj pierwszy raz się 

spotykam z betonem, bardzo tradycyjnym modelem pracy z uczniem, brakiem otwartości 

na zmiany i brakiem zrozumienia świata i sztuki” (T11). „Czy łatwo zdobyć (kwalifikacje -

red.) – są osoby, które się urodziły do teatru – im jest łatwiej, są otwarte i wrażliwe. Są 

tacy, którzy nie powinni się za to brać – twardzi, zasadniczy, bez zdolności do 

kompromisu. Jest to trudne, potrzebna jest wrażliwość, otwartość na zmianę” (T13). 

Badani wskazywali, że aby dobrze przygotować się do pracy z dziećmi w zakresie 

edukacji teatralnej, trzeba uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez specjalistów 

z tej dziedziny. „Zdecydowanie potrzebują. Miałam od kilku lat styczność z warsztatami 

prowadzonymi przez specjalistów – to wiele zmienia. Styczność z tymi rzeczami pokazuje, 

jak to (dobre przedstawienie) ma wyglądać. Kwestia odgrywania roli, recytacji itd. 
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Recytacja – koleżanki nauczycielki nie rozumieją, że tylko kropki się akcentuje w recytacji 

(odniesienie do ostatnich warsztatów z Bernardem Banią)” (T8). 

Odpowiedzi badanych na pytanie dotyczące możliwości zetknięcia się ich z ofertą 

szkoleń podobnych do tych, w których brali udział w Teatrze Dramatycznym w 

Białymstoku, są znacznie bardziej zróżnicowane. Część nauczycieli podkreślała, że nie 

spotkała się z podobną ofertą, a część z nich wskazywała, że uczestniczyli w podobnych 

szkoleniach. „Słyszałam o zajęciach teatralnych w WOAKu – był całoroczny cykl – to było 

240 godzin. Emisja głosu – Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Brałam udział w 

poprzednim roku, prowadziła Iwona Szczęsna- aktorka z BTLu. Jeszcze kilka lat temu 

(uczęszczałam na – red.) zajęcia metodyczne w MODM – kilka spotkań związanych z 

kołem teatralnym” (T12). „Nie słyszałem – koleżanka mnie poinformowała. Nie chciałem 

się zapisywać na siłę na coś, co nie interesowało mnie do końca. Ale żałuję, że nie 

zapisałem się na coś, na co już nie było miejsca. Na studiach miałem np. dużo emisji 

głosu, ale żałuję, że nie byłem na tych ostatnich warsztatach, bo to było coś więcej niż 

tylko emisja” (T15). Niektórzy nauczyciele mówili, że rok temu korzystali z podobnej oferty 

szkoleń Teatru Dramatycznego w Białymstoku. „Rok temu Teatr Dramatyczny robił też 

zajęcia z aktorami (spektakle oparte o adaptacje lektur) – metody parateatralne przy 

omawianiu lektur, pisanie scenariuszy” (T6). Część z badanych dodatkowo wskazywało, 

że są zadowoleni z udziału w warsztatach, podkreślali ich profesjonalizm, specyfikę 

prowadzących oraz fakt, że są one bezpłatne. „Te dwa szkolenia (Wójcikowie oraz TD) 

były super, to było dynamiczne i zarażali ludzi. Nie bali się dzielić swoją wiedzą, nie boją 

się, że ktoś ukradnie ich pomysł. To było mięsiste i z humorem. Nie było narzucania woli, 

jak masz to robić” (T1). „To jest druga edycja, w pierwszej brałam udział, ale miała (ona – 

red.) inną formę - tamta była pod konkretne spektakle. Ta była cenniejsza z punktu 

widzenia nauczyciela, były konkretne techniki, metody” (T13). 

Badani w większości przypadków deklarują, że wykorzystali już wiedzę praktyczną 

wyniesioną z warsztatów podczas edukacji ich uczniów. Wskazują na wszechstronne 

możliwości wykorzystania wiedzy praktycznej z warsztatów w ich pracy. Część z nich 

stwierdziło, że planują to zrobić w najbliższym czasie. „Już praktykuje na zajęciach z 

improwizacji. Dużo gier i zabaw: historyjki ze skojarzeniami z teatrem, ćwiczenia z 

krzesłem, zajęcia oddechowe, artykulacyjne i rozgrzewkowe, zabawa -co robisz?” (T9). 

Badani często podkreślają, że wdrażają zarówno konkretne ćwiczenia z warsztatów, jak i 
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szukają samodzielnie nowych inspiracji w zakresie edukacji teatralnej. „Scenariusz 

obecnego przedstawienia jest inspirowany warsztatami w Teatrze Dramatycznym. Dziś 

już były na zajęciach ćwiczenia z ostatnich warsztatów” (T3). Niektórzy z badanych 

wskazują, że wprowadzone na ich zajęciach ćwiczenia z warsztatów spotkały się 

z pozytywną reakcją uczniów. „Eksperyment – uczniowie recytowali w klasie a później 

musieli nagrać recytację w domu telefonem i potem to było oglądane na forum (oczywiście 

za zgodą) – grupie to się spodobało” (T11). W niektórych przypadkach badani nauczyciele 

dodatkowo stwierdzali, że sposób prowadzenia warsztatów był dla nich interesujący i 

atrakcyjny.  

W wypowiedziach badanych często jest sygnalizowane, że planują oni poszerzać 

swoją wiedzę w zakresie edukacji teatralnej w przyszłości. „Oczywiście, czuję taką 

potrzebę – zawsze i wszędzie. Od każdego uczymy się czegoś nowego, czasem coś nam 

umyka. Na każdym etapie potrzebujemy czegoś innego. Chętnie się zapiszę na kolejne 

warsztaty” (T3). Badani oceniają warsztaty pozytywnie, podkreślają, że uzyskali podczas 

nich cenną i praktyczną wiedzę. Wskazują również, że wyróżniającym aspektem tych 

szkoleń byli charyzmatyczni, otwarci i doświadczeni prowadzący, którzy umieli 

zaangażować uczestników. „Czy Teatr Dramatyczny może pomóc – tak. To były bardzo 

interesujące warsztaty, charyzmatyczni prowadzący” (T10). „Teatr Dramatyczny może w 

tym pomóc – ci prowadzący, którzy byli, są mistrzami i oni by to dobrze zrobili. Teraz 

inaczej patrzę na teatr – wcześniej patrzyłam jako na skostniałą instytucję” (T2). Nieliczni 

badani deklarowali, że niektóre warsztaty były dla nich mniej atrakcyjne niż pozostałe. 

„Bardzo lubię dużo doświadczać, lubię praktykę, niektóre warsztaty były przesiedziane i 

przegadane. Doświadczenia lepiej się pamięta” (T9). Część nauczycieli podawało 

konkretne wskazania, co do tematów przyszłych szkoleń organizowanych przez Teatr 

Dramatyczny w Białymstoku. „Oczekiwałabym bardziej pogłębienia niż podstaw – 

warsztaty dla zaawansowanych – zróżnicowanie poziomów. Oraz zróżnicowanie szkoleń 

dla różnych grup nauczycieli: przedszkola, szkoły, wychowawcy podwórkowi” (T6). 

„Zakres: jak ośmielić dziecko, jak wprowadzić je w świat teatru, co zrobić, aby się nie 

wypaliło, jak zainteresować teatrem uczniów. Jak zastosować dramę na lekcji historii. Jak 

tworzyć scenariusze i jak je dostosować do różnych grup wiekowych” (T14). Niektórzy 

badani zwrócili uwagę na konieczność wprowadzenia do organizacji szkoleń rozwiązań w 

zakresie rekrutacji ich uczestników. „Problem z osobami, które się zapisały, ale nie 
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przyszły – blokują miejsce innym chętnym. Trzeba coś z tym zrobić, wprowadzić jakieś 

sankcje”(T11). Problem z zajmowaniem miejsc przez osoby, które z nich rezygnują 

w ostatniej chwili, można powiązać z innymi wypowiedziami badanych. Wskazują oni, 

że planowali uczestniczyć w większej liczbie proponowanych warsztatów, ale nie mogli 

wziąć w nich udziału z powodu braku miejsc. ”Jak najbardziej. Żałuję, że nie byłam na 

wszystkich szkoleniach” (T8). Część nauczycieli wyraźnie zaznaczyła, że w przyszłości 

planuje skorzystać z oferty szkoleniowej Teatru Dramatycznego w Białymstoku „Za rok na 

pewno pójdę, jeśli będzie oferta. Chcę to pogłębiać, bo widzę, że w tym się odnajduję” 

(T1). 

Badani dydaktycy sygnalizowali, że formę prowadzonej edukacji teatralnej należy 

różnicować ze względu na wiek uczniów. Jest to istotna rekomendacja z punktu widzenia 

projektowania przyszłych warsztatów dla nauczycieli, którzy deklarują, że ich wiedza 

praktyczna musi być dostosowana do tego, z jakimi dziećmi pracują. „Starsze chcą 

głównie zabłysnąć, chcą być fajne, być dobrze postrzegane przez rówieśników. Potem się 

wkręcają i bardziej się angażują w teatr. Maluchy chcą fajnie coś zrobić, bardziej dla 

siebie, coś się nauczyć” (T1). „Bardzo różne oczekiwania. Im młodsze dzieci, tym więcej 

oczekiwań zabawy. Starsze dzieci – rozwój konkretnych umiejętności” (T7). W przypadku 

starszych dzieci badani wskazują na potrzebę uwzględniania w edukacji teatralnej 

czynników integrujących grupę uczniów oraz wymóg silnego uatrakcyjnienia 

proponowanych dla nich form teatralnych. „Chcą się integrować w obrębie ludzi 

zainteresowanych sztuką i dramatem – trzymają się razem, są paczką teatralną” (T2). 

Niektórzy badani wskazują, że edukacja teatralna starszych dzieci wymaga bardziej 

praktycznych i konkretnych działań. „Chcą szybko osiągnąć wyniki, a niekoniecznie długo 

się szykować. Szybko robić spektakl, coś konkretnego, a nie miesiącami się szykować, 

potrzebują konkretów” (T6). W przypadku edukacji teatralnej młodszych dzieci należy 

natomiast wprowadzić jak najwięcej atrakcyjnych form zabawowych. Część nauczycieli 

wskazywało, że działania w zakresie edukacji teatralnej należy różnicować ze względu na 

wiedzę, umiejętności i kompetencje uczniów. „Świadomość, że nie można od razu 

osiągnąć efektu, niektóre dzieci wymagają głębszej pracy, by wydobyć z nich talenty i 

zainteresowanie teatrem” (T10). Pojawiały się również wypowiedzi badanych 

podkreślające znaczenie pracy nad emocjami dzieci. W tym przypadku dość często 

nawiązywano do formy dramy, jako atrakcyjnej formy edukacyjnej. „Te dzieci są inne. 
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Teatr opiera się na emocjach i opiekunowie dają im możliwość upustu tych emocji. 

Niektórzy mają potrzebę uwagi, by spojrzał na nich ktoś poza rodziną. Każdy ma też jakieś 

marzenia, ktoś chce zaistnieć, pokazać, wykazać się – że oni też coś umieją (też biorąc 

pod uwagę osiedle, na którym mieszkają)” (T15). „Elementy dramy – dzieci się interesują, 

ale krótkie lekcje utrudniają wprowadzanie takich form na lekcji” (T14). 
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Wyniki obserwacji 
 

Przebieg każdego ze szkoleń dla nauczycieli obserwowany był przez 

przedstawicieli zespołu badawczego. Zadaniem obserwatorów było przede wszystkim 

odnotowanie dynamiki spotkań szkoleniowych, charakteru interakcji pomiędzy 

uczestnikami i prowadzącymi zajęcia, jak również pomiędzy samymi uczestnikami. Ze 

względu na fakt, że poszczególne szkolenia miały różny przebieg (jak również tematy i 

prowadzących), w pierwszej kolejności zostaną zaprezentowane uwagi ogólne, 

odnoszące się do wszystkich lub większości zajęć. Następnie zostaną opisane 

najważniejsze wnioski z obserwacji każdego ze szkoleń osobno. 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że bez względu na temat i 

prowadzących, atmosfera szkoleń była podobna, charakteryzowała się życzliwością i 

humorem, a jednocześnie skupieniem i łatwością współpracy na linii prowadzący-

uczestnicy. Wydaje się, że zdecydował o tym przede wszystkim charakter grupy – byli to 

głównie nauczyciele oswojeni już w jakimś stopniu z zajęciami teatralnymi. W związku z 

tym sprawnie wykonywali ćwiczenia, które mogłyby okazać się trudne lub krępujące dla 

osób bez przygotowania, takie jak wykonywanie zadań aktorskich, elementy pantomimy, 

ćwiczenia fizyczne lub zadania wymagające kontaktu fizycznego z prowadzącym. W 

zasadzie nie odnotowano postaw kontestujących konkretne zadania czy zdecydowanych 

prób uchylania się od ich wykonywania, nawet jeśli – o czym szerzej w dalszej części 

tekstu – prowadzący nie tłumaczyli uczestnikom, jaki jest ich cel. Uczestnicy wykonywali 

ćwiczenia sprawnie, a w przypadku niezrozumienia polecenia, starali się raczej 

komunikować między sobą lub obserwować nawzajem, aniżeli przerywać rozpoczęte 

zadanie w celu uzyskania wyjaśnień od prowadzących. 

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że pomimo sprawnego wykonywania 

poleceń przez uczestników, podczas kilku warsztatów pojawiły się problemy z 

rozmieszczeniem całości materiału w czasie przeznaczonym na szkolenie. Częściowo 

można powiązać to z naturalnym przedłużaniem się przerw (lunch, przerwy kawowe), ale 

przypuszczalnie również z nieoptymalnym zaplanowaniem materiału szkoleniowego. 

Wydaje się, że w przypadku niektórych warsztatów przygotowano zbyt wiele zadań, przez 

co część z nich – szczególnie pod koniec warsztatów – wykonywanych było w szybkim 

tempie i bez pogłębionej informacji zwrotnej wobec uczestników. Wyzwaniem mogły 
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okazywać się również liczebności grup. W tym kontekście newralgiczne wydają się 

zadania, które wymagały aktywności każdego z uczestników po kolei. Nawet jeśli były one 

stosunkowo nieskomplikowane (np. wyjście uczestnika na środek sali, powiedzenie kilku 

słów, powrót), to w przypadku gdy liczebność grupy zbliżała się do 30 osób lub go 

przekraczała, zabierały one dość dużo czasu i mogły powodować znużenie wśród 

uczestników. Stąd też pod koniec takich ćwiczeń można było zazwyczaj zaobserwować 

uczestników rozmawiających ze sobą po cichu, komentujących ćwiczenie, a atmosfera w 

grupie nieco się rozprężała. 

Ponadto, należy zwrócić uwagę, że istotna część uczestników pojawiała się na 

więcej niż jednym spotkaniu szkoleniowym, a co za tym idzie, uczestniczyło kilkukrotnie 

w podobnych ćwiczeniach (np. związanych z przedstawieniem się). Oczywiście, trudno 

jest całkowicie uniknąć tego rodzaju powtórzeń, ale mogą się one okazać męczące dla 

niektórych. W związku z tym, warto zwrócić uwagę również na potrzebę pewnej 

koordynacji programów poszczególnych szkoleń, tak aby minimalizować ryzyko 

powtarzania się konkretnych ćwiczeń dla uczestników. 

Wreszcie, należy zauważyć, że w przypadku części szkoleń prowadzący nie 

wyjaśniali celów poszczególnych ćwiczeń przed ich wykonaniem (a w niektórych 

przypadkach w ogóle), podczas gdy ich związek z głównym tematem szkolenia 

pozostawał niejednoznaczny. Co prawda uczestnicy nie zgłaszali sprzeciwów i zazwyczaj 

nie zadawali pytań o celowość zadań (z wyjątkiem pojedynczych pytań dotyczących tego, 

jak takie zadania mogą wykorzystać w praktyce pracy szkolnej), ale wydaje się, że z 

punktu widzenia procesu przyswajania wiedzy i kompetencji oraz przejrzystości projektu, 

większy nacisk powinien być położony na wyjaśnienia prowadzących dotyczące treści 

szkoleń. 

Przestrzeń szkoleń była zazwyczaj wykorzystywana w sposób odpowiedni do 

potrzeb i liczby uczestników. Prowadzący dbali o komfort pracy uczestników oraz 

zachęcali do takiej organizacji przestrzeni, która umożliwiała pracę w grupach lub 

otwieranie się na inne osoby (np. siedzenie w kręgu). 
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Poniżej zostaną opisane najważniejsze wnioski z obserwacji każdego ze szkoleń. 

Stanowią one syntezę zapisków prowadzonych przez obecnych podczas zajęć badaczy 

na podstawie standaryzowanej karty obserwacji (por. Aneks). 

Tytuł warsztatu: Koło teatralne; Czas i miejsce: 19.10.2019 TD (sala Foyer); Liczba 

uczestników warsztatu: 20 

Głównym celem szkolenia pt. "Koło teatralne" była praca nad podstawowymi 

ćwiczeniami teatralnymi, przydatnymi do pracy z uczniami. Pierwsza część szkolenia była 

prowadzona przez aktorkę Teatru Dramatycznego. Prowadząca charakteryzowała się 

wysokim poziomem otwartości i ekspresji podczas komunikacji z uczestnikami. 

Uczestnicy słuchali jej wypowiedzi prowadzącej z dużym, chętnie udzielali odpowiedzi na 

zadawane przez nią pytania i dopasowali styl uczestnictwa do formy nadanej przez 

prowadzącą. Nieznaczna grupa osób cicho komentowała przy stolikach niektóre 

wypowiedzi prowadzącej. W przypadku ćwiczeń fizycznych i ruchowych nie sprawiały one 

większej trudności większości uczestnikom szkolenia, aczkolwiek u kilku osób widoczny 

był problem z fizycznymi możliwościami wykonywania wszystkich poleceń i 

zachowywania odpowiedniego tempa. Rekomendowane jest zwrócenie większej uwagi 

na dostosowanie tej formy ćwiczeń do zróżnicowanych możliwości fizycznych 

uczestników szkolenia. 

W trakcie tego szkolenia pojawił się również problem ingerencji prowadzącej w 

ćwiczenia ewaluacyjne, które powinny być prowadzone przez przedstawicieli zespołu 

badawczego z uczestnikami. Komentarze prowadzącej szkolenia częściowo utrudniły 

dyskusję na temat wniosków z ćwiczenia i w rezultacie niemożliwe stało się właściwe 

podsumowanie ćwiczenia. Zalecane jest wcześniejsze przygotowanie prowadzących w 

zakresie prowadzonych badań ewaluacyjnych, ich celów oraz stosowanych technik 

badawczych. 

Druga część szkolenia była prowadzona przez reżysera teatralnego. Wśród 

uczestników można było zaobserwować wysoki poziom zaangażowania oraz prezentację 

postaw otwartych wobec prowadzącego. W tej części szkolenie jest mniej interaktywne, 

ale prowadzący stopniowo włącza uczestników do pracy. Podczas wykonywania zadania 

grupowego reżyser był otwarty na komunikację z nauczycielami. Niektórzy uczestnicy 
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zwracali uwagę, że wykonywane przez nich zadanie związane z przygotowaniem 

scenariusza było dość trudne, mimo uzyskiwania licznych wskazówek od prowadzącego. 

Rekomendowane jest wprowadzenie bardziej rozbudowanych ćwiczeń wprowadzających 

do wykonywania tego typu zadań grupowych.  

Tytuł warsztatu: Zrozumieć spektakl teatralny; Czas i miejsce: 20.10.2019 (sala 

Foyer); Liczba uczestników warsztatu: 11 

Temat zajęć prowadzonych przez aktorów Teatru Dramatycznego miał dość 

ogólny charakter, w związku z czym proponowane przez nich ćwiczenia i zadania wiązały 

się przede wszystkim z rozwijaniem kreatywności, kompetencji myślenia i mówienia o 

teatrze. Uczestnicy chętnie i aktywnie brali udział w większości ćwiczeń, chociaż część z 

nich wymagała od nich pracy kreatywnej, a niska liczebność grupy sprawiała, że 

poszczególnym uczestnikom trudniej było schować się „w tłumie”. 

Prowadzący ćwiczenia wiele mówili o swoich osobistych doświadczeniach, 

wprowadzając do zajęć indywidualną perspektywę, co spotykało się z entuzjastycznymi 

reakcjami oraz chętnie stosowali pozytywne wzmocnienia uczestników (potakiwania, 

uśmiechy, wspierające komentarze). 

Jednym z elementów zajęć była również wycieczka po budynku teatru, która stała 

się pretekstem do opowieści o historii budynku jak również realiów przygotowywania 

spektakli. W tej części ze strony uczestników pojawiało się wiele pytań, na które 

prowadzący chętnie odpowiadali.  

Tytuł warsztatu: Recytacja, czyli zrozumieć poezję; Czas i miejsce: 26.10.2019 (sala 

Foyer); Liczba uczestników warsztatu: 26 

Warsztaty recytatorskie prowadzone były przez aktorów Teatru Dramatycznego. 

Warto zwrócić uwagę, że temat warsztatów był bliski praktyce nauczycieli prowadzących 

zajęcia teatralne z uczniami. Recytacja jest jedną z istotnych część pracy, co sprawiło, że 

uczestnicy tego szkolenia nie tylko aktywnie wykonywali ćwiczenia, ale również chętnie 

wchodzili w dyskusję, zadawali pytania, odnosili się do własnych doświadczeń, 

komentowali. Dyskusje i uwagi pojawiały się najliczniej w momentach kiedy uwagi lub 
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propozycje prowadzących różniły się od wcześniejszych doświadczeń uczestników (np. 

w kwestii gestykulacji podczas recytacji). 

Prowadzący starali się mówić precyzyjnie, odnosić swoje uwagi do kontekstu 

szkolnego (m. in. wieku i płci uczniów). Przekazywali również praktyczne uwagi dotyczące 

pracy z tekstem recytacji, co spotykało się zarówno z dużym skupieniem uczestników jak 

i późniejszymi reakcjami – pytaniami, uwagami – skierowanymi zarówno do 

prowadzących jak i wymienianymi pomiędzy uczestnikami. Ogólnie rzecz biorąc, należy 

zauważyć wysoki poziom zaangażowania uczestników. 

  

Tytuł warsztatu: Realizacja przedstawienia szkolnego; Czas i miejsce: 27.10.2019 

(sala Foyer); Liczba uczestników warsztatu: 28 

  

Szkolenie prowadziła aktorka oraz reżyser. Oboje prowadzących 

charakteryzowała otwartość, a zajęcia prowadzone były w przyjaznej atmosferze, ale na 

tle innych zajęć dało się również zauważyć bardziej stanowcze postawy prowadzących i 

jednoznaczne dyscyplinowanie uczestników (przede wszystkim polecenia werbalne, takie 

jak: „Nie gadać”, „Wolniej”) 

Przed jedną z części szkoleń prowadzący zapytał uczestniczki, czy dostały 

informację na temat konieczności przygotowania tekstu. Odpowiedziały, że nie dostały. 

Pomimo tego niedopatrzenia szkolenie było kontynuowane bez większych problemów 

(uczestniczki pracowały na przypomnianych lub przygotowanych ad hoc fragmentach 

wierszy). 

Niektóre zadania nie były wystarczająco jasno objaśniane, co skutkowało 

widocznym niezrozumieniem u niektórych uczestniczek, przy czym raczej unikały one 

zgłaszania tego prowadzącym, a raczej próbowały skonsultować się między sobą lub 

poprzez obserwację zrozumieć istotę ćwiczenia. W niektórych przypadkach – jak np. przy 

poleceniu tańczenia do stworzonego wcześniej rysunku – pojawiały się jednak 

pojedyncze westchnienia i szepty („o jeju”, „o Jezu”), co sugeruje, że brak odpowiedniego 
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przygotowania przy jednoczesnej abstrakcyjności zadania mógł krępować lub stresować 

niektóre uczestniczki. 

 W części warsztatu związanej z praktyką realizacji przedstawienia szkolnego na 

podstawie tekstu o rotmistrzu Pileckim ogólnikowość i niejasność poleceń zdawały się 

najczęściej występować i częściowo wynikały z pośpiechu w realizacji zadania, 

dodatkowo podkreślanego przez prowadzącą werbalnie („Nie ma czasu”, „Nie mamy na 

to czasu”, „Musimy się spieszyć”). W tym kontekście widoczne były akty wzajemnego 

wsparcia uczestniczek wobec presji czasu i licznych poleceń prowadzącej (wzajemne 

spojrzenia, wskazówki, jak zachowywać się na improwizowanej scenie). Z drugiej strony, 

szczególnie przy tym zadaniu bardzo widoczne było, że prowadząca jest emocjonalnie 

zaangażowana w temat. Częściowo udzieliło się to uczestniczkom, w czasie 

wykonywania tego zadania panowała poważna atmosfera. 

  

Tytuł warsztatu: Emisja głosu; Czas i miejsce: 3 listopada 2019 r.; Liczba 

uczestników warsztatu: 34 

Szkolenie z emisji głosu prowadzone było przez dwoje aktorów Teatru 

Dramatycznego. Specyfika tematu szkolenia skutkowała tym, że istotna część 

zaproponowanych przez prowadzących zadań i ćwiczeń była wykonywana indywidualnie, 

a każdy z uczestników otrzymywał osobną informację zwrotną od prowadzących. Taki 

tryb pracy mógł generować znużenie części uczestników związane z faktycznym brakiem 

aktywności (czekaniem na swoją kolej), tym bardziej, że uczestników szkolenia było 

bardzo dużo. Faktycznie, w czasie tych zadań niektórzy uczestnicy nawiązywali ze sobą 

ciche rozmowy, ale albo nie przeszkadzało to w przeprowadzaniu ćwiczenia, albo było 

przerywane po uprzejmej, ale zdecydowanej interwencji prowadzących. Poza tym wydaje 

się, że całość grupy pozostawała przez cały czas szkolenia w skupieniu. 

Prowadzący dokonywali wnikliwych, indywidualnych ocen ćwiczeń, dając 

jednocześnie wskazówki do dalszej pracy. Zauważalne było wysokie skupienie 

uczestników na prowadzących i przyjmowanie uwagi i porad w zasadzie bez komentarzy. 
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Szkolenie odbywało się w sumie w trzech miejscach: Sali Foyer, tzw. kieszeni 

scenicznej i na głównej scenie. Wydaje się, że przestrzenie były dobrze dopasowane do 

charakteru ćwiczeń. Foyer – wprowadzenie, dyskusje, rozgrzewka, przygotowanie 

słuchowiska; kieszeń sceniczna (sala z pianinem) – ćwiczenia śpiewane; scena główna – 

praca indywidualna nad emisją głosu. W czasie pracy na dużej scenie widoczne było 

wysokie zaangażowanie nauczycieli i prowadzących. Niekiedy również skrępowanie 

uczestników związane prawdopodobnie z występem na scenie, ale w takich sytuacjach 

wyraźne było wzmacnianie pozytywne ze strony prowadzących. Indywidualne 

komentarze i porady odnośnie każdego z wystąpień sprawiały wrażenie rzetelnych. 

Uczestnicy przyjmowali je z uwagą, często potwierdzali diagnozy prowadzących.     

Indywidualny charakter części ćwiczeń przy bardzo dużej liczbie uczestników 

sprawił, że zostało niewiele czasu na realizację ostatniego z ćwiczeń, czyli próby 

grupowego nagrania słuchowiska radiowego na podstawie wiersza „Ptasie radio”. 

Nauczyciele chętnie wykonywali polecenia prowadzących, jednak ci kilkakrotnie zwracali 

uwagę na to, że jest mało czasu, co wprowadzało pewne zamieszanie wśród 

uczestników. Z drugiej strony można było zauważyć wysokie zaangażowanie uczestników 

i próby efektywnej pracy pod presją czasu (samorzutne próby usprawnienia procesu 

nagrania, lepsze ustawienie się, gestykulacja w stronę partnerów itp.). 
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Wyniki ćwiczeń ewaluacyjnych/ warsztatów z mapowania potrzeb  
 

Opisane poniżej ćwiczenia ewaluacyjne i warsztaty mapowania potrzeb 

przeprowadzano podczas każdego ze szkoleń realizowanych w ramach projektu „Teatr. 

Lubię to!”. Każdorazowo obejmowały one pracę badanych w małych grupach oraz 

dyskusję na forum całej grupy warsztatowej, a prowadzone były przez członków zespołu 

badawczego, zgodnie z przyjętą metodologią. 

Podczas pierwszej sesji ćwiczeń uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na małe 

grupy, a ich zadaniem było stworzenie wyobrażonych person czy inaczej mówiąc postaci 

(ucznia lub uczennicy) zainteresowanej teatrem albo postaci (ucznia lub uczennicy) 

niezainteresowanej teatrem. Każda z przystępujących do realizacji zadania grup 

badanych pracowała nad jednym typem persony, a następnie przedstawiała efekty swojej 

pracy pozostałym uczestnikom grupy szkoleniowej1.  

Uczestnicy warsztatu zostali poproszeni o ustalenie między sobą (w ramach małej 

grupy) podstawowych cech persony zainteresowanej lub niezainteresowanej teatrem, a 

następnie o narysowanie omawianej postaci. Proces grupowego ustalania cech persony 

w pewnych względach ukierunkowały przygotowane przez badaczy pytania pomocnicze 

(np. Kim jest? Jakie cechy można jej/jemu przypisać? Jak radzi sobie z nauką? Co jest 

dla niego/niej ważne? Z jakimi problemami się boryka? Jak wygląda jego/jej świat itp.). 

Należy jednak podkreślić, że badani nie mieli obowiązku bezpośrednio odnosić się do 

zaproponowanych pytań. Miały one stanowić raczej inspirację do grupowej dyskusji. 

Istotnym uwarunkowaniem dla wyników tego ćwiczenia był także stosunkowo krótki czas 

realizacji zadania (5-7 minut). Badani nie dysponowali bowiem możliwością pogłębiania 

dyskutowanych treści czy rozwiązywania pojawiających się w dyskusjach dylematów. 

Badaczom zależało zaś na wychwyceniu spontanicznych skojarzeń czy automatycznych 

                                                           
1Należy zaznaczyć także, że w zależności od liczebności poszczególnych grup szkoleniowych oraz 

dynamiki grupowej towarzyszącej realizacji ćwiczenia, efektem pracy grup szkoleniowych były dwie 

persony (po jednej każdego typu, por. Tab. 1. i Tab.2., warsztat II., IV., V.) lub cztery persony (po dwie 

każdego typu, por. Tab. 1. i Tab.2. , warsztat I. I III.)  
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powiązań, które pojawiają się podczas takich rozmów, a dotyczą uczniów i uczennic 

zainteresowanych bądź niezainteresowanych teatrem. Obserwowano także sam proces 

ustalania między badanymi treści czy rozwiązań wizualnych zastosowanych do opisu 

persony.  

Szczegółowe zestawienie cech person stworzonych w ramach poszczególnych 

warsztatów przedstawiają tabele 1. i 2.  

 

 

Tabela 1., Cechy persony A [uczeń lub uczennica zainteresowani teatrem] 

Persona A 
[uczeń i uczennica 
zainteresowani 
teatrem] 

Kim jest? Jak 
wygląda? Jakie 
można mu/jej 
przypisać cechy? 

W jaki sposób 
spędza wolny czas? 
Jak radzi sobie z 
nauką? Z jakiej 
rodziny pochodzi? Z 
jakimi problemami 
się boryka? 

Co jest dla niego/niej 

ważne? Jak można 

opisać świat, w 

którym żyje? 

(emocje, postawy) 

Jakie osoby spotkać 

można w jego/jej 

najbliższym 

otoczeniu? 

Warsztat I Ma imię, 
jest mężczyzną, 
ma 16 lat, 
jest wesoły, 
energiczny, jest 
gadżeciarzem, jest 
nerdem 
 
 
 
 

Interesuje się grami 
komputerowymi, piłką 
nożną i literaturą 
fantasy, nauka 
przychodzi mu łatwo, 
jest zdolny, ale leniwy, 
pochodzi z rodziny 
inteligenckiej 
 

Ważna jest dla niego 
realizacja swoich pasji 
i zainteresowań, 
chodzi z głową w 
chmurach, 
jego świat jest otwarty 
na nowe 
doświadczenia 
 

Warsztat I Ma imię, 
jest kobietą, 
ma 15 lat, jest 
kulturalna, życzliwa, 

kreatywna, 

pomysłowa, twórcza, 

odważna, uczynna, 

przebojowa, jest 

pasjonatką, jest 

ciekawa świata i ludzi  

Dużo czyta, maluje, 
pisze własne wiersze, 
interesuje się tańcem i 
ekologią, jest 
wegetarianką, uczy się 
średnio, choć lubi 
takie przedmioty jak: 
język polski, plastyka, 
muzyka, historia, 
biologia, nie wszyscy 
nauczyciele i 
uczniowie ją lubią, 
pochodzi z rodziny 
inteligenckiej 

Ważna jest dla niej 
realizacja swoich pasji 
i zainteresowań,  
boli ją rzeczywistość i 
niesprawiedliwość 
tego świata, 
chce uczynić świat 
lepszym, 
jej świat jest otwarty 
na nowe 
doświadczenia 
 

Warsztat II Nie ma imienia,  
jest młoda,  
jest kobietą, jest 
nastolatką, , jest 
introwertyczką, jest 

Wychodzi z inicjatywą 
do innych, czyta 
książki, jest umysłem 
humanistycznym, jest 
intelektualistką 

Szuka rozrywek i 
zainteresowań, jej 
świat jest 
introwertyczny i 
zamknięty na innych, 
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indywidualistką, jest 
kreatywna 

rodzice nie mają dla 
niej czasu, bo za dużo 
pracują 

Warsztat III Nie ma imienia, jest 
kobietą lub 
mężczyzną, jest w 
wieku „nastoletnim”, 
jest „dwubiegunowa”- 
jednocześnie jest 
osobą towarzyską i 
wycofaną, posiada 
rozwiniętą 
samoświadomość, ma 
swoje potrzeby jest 
ciekawy/ciekawa 
świata 

Widzi, poszukuje, 
dostrzega, czyta, 
zadaje dużo pytań, 
czyta dużo książek, 
rodzina ma dla 
niego/niej mniejsze 
znaczenie niż 
poznawanie świata, 
jest osobą towarzyską 
w Internecie (gry 
komputerowe), ale 
wycofaną w świecie 
rówieśników. 

Jego/jej świat opisać 
można jako 
efemeryczny, szerszy, 
otwarty, jest w nim 
dużo rozmów o 
emocjach, dominuje w 
nim szeroka gama 
barw, jest to świat 
poukładany świat, ale 
są w nim „zbuntowani 
wrażliwcy” 

Warsztat III Ma imię, jest kobietą, 
ma 14 lat, ma swój styl 
(ubiór) , jest odważna, 
jest bardzo wrażliwa, 
jest bardzo dojrzała, 
„jak na swój wiek” 

Czyta dużo książek, 
pochodzi z rodziny 
inteligenckiej, jest 
humanistką, jest 
pozornie „odcięta”, ale 
wewnętrznie wszystko 
przeżywa, ma w sobie 
dużo emocji 

Jej świat opisać 
można jako 
efemeryczny, szerszy, 
otwarty, jest w nim 
dużo rozmów o 
emocjach, dominuje w 
nim szeroka gama 
barw, jest to świat 
poukładany świat, ale 
są w nim „zbuntowani 
wrażliwcy”, nie jest 
„zadbana” 
emocjonalnie przez 
rodziców, zabiega o 
ich uwagę 

Warsztat IV Nie ma imienia 
Jest raczej kobietą 
(nie stworzono tu 
konkretnej postaci, a 
posłużono się 
metaforą 
spirali/sprężyny, płeć 
wskazano w 
omówieniu ćwiczenia), 
jest pełna werwy i 
energii, jest w wieku 
od 6 lat wzwyż, jest 
inteligentna, odważna, 
otwarta na kontakty, 
kreatywna 

Ma szerokie 
zainteresowania, 
przede wszystkim 
humanistyczne i 
artystyczne, może 
mieć „problemy z 
ocenami”, łatwo 
wchodząca w role,  

Potrzebuje uznania i 
akceptacji, potrzebuje 
wzmocnienia i pewnej 
swobody w kreowaniu 
i realizowaniu 
pomysłów 

Warsztat V Nie ma imienia, 
jest kobietą, ma 12 lat, 
jest wysportowana i 
skupia na sobie 
uwagę, jest 
hiperaktywna  

Interesuje się muzyką, 
tańcem i filmem, 
„testuje” różne rzeczy, 
może mieć problemy z 
przedmiotami ścisłymi, 
może (nie musi) 
pochodzić z „rozbitej” 
rodziny 

Jej rodzice są 
wykształceni, nie mają 
dla niej czasu. 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 2., Cechy persony B [uczeń lub uczennica niezainteresowani teatrem] 

Persona B 
[uczeń i uczennica 
niezainteresowani 
teatrem] 

Kim jest? Jak 
wygląda? Jakie 
można mu/jej 
przypisać cechy? 

W jaki sposób 
spędza wolny czas? 
Jak radzi sobie z 
nauką? Z jakiej 
rodziny pochodzi? Z 
jakimi problemami 
się boryka? 

Co jest dla niego/niej 

ważne?Jak można opisać 

świat, w którym żyje? 

(emocje, postawy) Jakie 

osoby spotkać można w 

jego/jej najbliższym 

otoczeniu? 

Warsztat I Nie ma imienia, 
jest mężczyzną 
wygląda przeciętnie 
 
 
 
 

Interesuje się 
zagadnieniami IT, do 
nauki podchodzi 
wybiórczo, 
zaangażowanie 
wykazuje tylko 
względem niektórych 
przedmiotów, w jego 
rodzinie nie 
występują silne więzi,  

Ważne jest dla niego bycie 
na bieżąco z najnowszymi 
trendami, (szczególnie w 
zakresie nowych technologii) 
Nie nawiązuje bliskich relacji 
z innymi, jest egotykiem,  

Warsztat I Nie ma imienia, jest 
kibicem piłkarskim,  
jest krótko 
ostrzyżony, nosi 
markowe ubrania 
(tzw. odzież 
patriotyczną),  
pali papierosy, często 
żuje gumę, słucha 
muzyki hip-hop 

Źle się uczy i często 
wagaruje, w jego 
rodzinie obecny jest 
często alkohol, sam 
również go spożywa, 
pochodzi z rodziny 
patologicznej 

Wykazuje brak 

zainteresowania i ogólne 

zobojętnienie, jego świat jest 

zamknięty, nieprzystępny dla 

osób z zewnątrz, ważna jest 

dla niego akceptacja ze 

strony środowiska 

rówieśniczego i 

kibicowskiego 

 

Warsztat II Nie ma imienia 
jest mężczyzną 
zamknięty w sobie, 
introwertyk, typ 
sportowca, umysł 
ścisły, 
jest zblazowany 

Chodzi na siłownię, 
nie lubi szkoły, nie 
lubi się wypowiadać, 
nie pochodzi z 
rodziny patologicznej 

Walczy o miejsce w grupie, 
ważny jest jednak dla niego 
kontakt z innymi, nic 
ciekawego nie dzieje się w 
jego życiu, rodzice nie mają 
dla niego czasu, żyje w 
świecie Internetu, jego świat 
jest introwertyczny i 
zamknięty na innych,  

Warsztat III Nie ma imienia, może 
być mężczyzną lub 
kobietą, ma od 10 do 
14 lat, nie jest 
„najgorsza/najgorszy” 
 

Ma inne (niż teatr) 
zainteresowania np. 
sport, komputer 

Boi się nowych wyzwań i 
relacji z innymi ludźmi, nie 
jest „zadbany” emocjonalnie 
przez rodziców, zabiega o 
ich uwagę 

Warsztat III Nie ma imienia, jest 
mężczyzną, modnie 
się ubiera, jest „na 
luzie”, jest pewny 
siebie , może mieć 
kompleksy, jest 
samotny 

Ma problemy w 
kontaktach z 
rodzicami i 
rówieśnikami, nie jest 
grzeczny, buntuje się, 
ale nikt mu nie 
pokazał szerszego 
świata 
zainteresowań,  

Ważne są dla niego prestiż, 
pozycja i dobra materialne, 
jego świat jest płytki, 
prezentuje jedynie „barwy 
podstawowe”, osoby z jego 
otoczenia nie potrafią 
nazwać emocji, nie ma 
mentorów, nie jest 
„zadbany” emocjonalnie 
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przez rodziców, zabiega o 
ich uwagę 

Warsztat IV Nie ma imienia, 
raczej jest 
mężczyzną, jest 
zamknięty, nieśmiały, 
nieokazujący emocji, 
trzymający się z 
boku, być może w 
niektórych sytuacjach 
agresywny 
 

Interesuje się piłką 
nożną, grami 
komputerowymi, lubi 
głównie WF i 
informatykę, 
ewentualnie inne 
przedmioty ścisłe 

Potrzebuje zaangażowania i 
rozpoznania, uwzględnienia 
jego umiejętności 

Warsztat V Nie ma imienia, jest 
mężczyzną, ma 15 
lat, jest przystojny, 
wystylizowany, 
wyluzowany, 
towarzyski, 
zbuntowany 

W okresie 
dojrzewania przestał 
się interesować 
teatrem (o ile miał 
takie 
zainteresowania), robi 
„na przekór”, jest 
raczej słabym 
uczniem, ma 
wykształconych 
rodziców 

Skupia uwagę na swoim 
wyglądzie, ewentualnie na 
sporcie, rodzice nie mają dla 
niego czasu, oddają się 
przede wszystkim pracy 

Żródło: opracowanie własne 

 

Materiał badawczy zgromadzony podczas pięciu spotkań szkoleniowych pozwala 

wskazać kilka podstawowych kierunków, w których podążają badani formułując swoje 

opisy uczniów i uczennic zainteresowanych bądź niezainteresowanych teatrem.  

Po pierwsze, zauważyć można, że opisy person zainteresowanych teatrem są 

nieco dłuższe, a cechy i postawy, jakie przypisuje się takim personom znacznie częściej 

są pozytywne. Dodatkowo należy zaznaczyć, że w wielu przypadkach personie 

zainteresowanej teatrem nadano konkretne imię, szczegółowo określono jej 

zainteresowania czy nawyki. Opisy światów (warunki, okoliczności życiowe), w których na 

co dzień funkcjonują persony A skonstruowano według podobnej zasady. Podkreślano tu 

również podobieństwa do codziennych doświadczeń pracujących przy zadaniu 

nauczycieli i nauczycielek. 

Kiedy spojrzymy na opisy person niezainteresowanych teatrem okaże się, że są 

one nieco krótsze, sformułowane w sposób ogólny i skupione przede wszystkim wokół 

cech i postaw o charakterze negatywnym lub ambiwalentnym. Światy persony B 

najczęściej opisywane były jako odrębne od doświadczenia nauczycieli i nauczycielek, 

niejednokrotnie też jako nieprzyjazne, nieciekawe czy wręcz niebezpieczne. 
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Po drugie, jeśli zestawimy ze sobą wszystkie persony zainteresowane teatrem to 

okaże się, że badani znacznie częściej opisują tu uczennice (dziewczęta) niż uczniów 

(chłopców). Odwrotnie jest zaś w przypadku person niezainteresowanych teatrem. Tutaj 

uczestnicy warsztatów zdecydowanie częściej wskazują na uczniów (chłopców). Warto 

też podkreślić, że przedstawiane przez badanych wyobrażenia dotyczące 

zainteresowanych teatrem dziewcząt są stosunkowo spójne i koncentrują się przede 

wszystkim wokół wrażliwości, zainteresowań, wiedzy i aktywności uczennic. Wyobrażenia 

dotyczące niezainteresowanych teatrem chłopców podążają zaś albo (1) w stronę obrazu 

ucznia biernego, prezentującego postawy zamknięte, okazjonalnie przejawiającego 

własne zainteresowania (inne niż teatr) albo (2) w stronę obrazu ucznia sprawiającego 

trudności szkolne, doświadczającego poważnych problemów w relacjach społecznych. 

Na wskazane powyżej obrazy uczniów i uczennic w niektórych wypowiedziach badanych 

wyraźnie nakładają się także stereotypowe przekonania o „dobrych” i „złych” 

uczniach/uczennicach oraz postrzeganej ścisłej zależności pomiędzy osiągnięciami 

szkolnymi, a potencjalnym zainteresowaniem teatrem czy edukacją teatralną. Należy 

również dodać, że prezentacja przygotowanych przez badanych person na forum grupy 

szkoleniowej oraz kolejne stawiane przez badaczy pytania o to, co wynika z porównania 

dwóch typów postaci, skłaniała niektórych badanych do łagodzenia swoich stanowisk i 

uwzględniania większej złożoności samego zagadnienia zainteresowania lub braku 

zainteresowania edukacją teatralną. Badani podkreślali w tym kontekście również fakt, że 

ich osobiste doświadczenie pracy z młodzieżą jest nieco inne, a persony stanowią efekt 

pracy grupowej.  

Wszystkie stworzone przez badanych postaci, a także dyskusje towarzyszące 

prezentowaniu person sygnalizowały istnienie nieco głębszych uwarunkowań, istotnych 

dla procesu edukacji teatralnej. Kwestie te wymagają oczywiście osobnych badań i 

pogłębionego, rzetelnego opisu.  

Należy jednak zaznaczyć, że w ramach wszystkich warsztatów, bez względu na 

typ opracowywanej persony badani odnosili się do kwestii słabnących kompetencji 

społecznych młodzieży, coraz gorszej kondycji emocjonalnej (psychicznej) młodych ludzi. 

Mówiono również o widocznym z perspektywy nauczycieli i nauczycielek (bez względu na 

szczebel edukacji) rozprzestrzenianiu się postaw zamkniętych. Podkreślano w tym 

kontekście trudności w budowaniu relacji interpersonalnych, nazywaniu i wyrażaniu 
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emocji, rozpoznawaniu i komunikowaniu potrzeb. Problemów takich doświadcza (choć 

zapewne w różnym stopniu) większość uczniów i uczennic. Wyraźnie wskazywano także 

na zaniedbania, których młodzież doświadcza ze strony osób najbliższych, przede 

wszystkim rodziców silnie skoncentrowanych na pracy zawodowej. Ten rodzaj 

uwarunkowań potencjalnie może wpływać na zainteresowanie uczniów i uczennic 

edukacją teatralną. Znaczenie ma tu ma np. uczestnictwo w kulturze samych rodziców 

(wpływ bezpośredni), które przekłada się na nawyki, zainteresowania i postawy 

młodzieży, jak i ogólniejszy stan relacji rodzice-dziecko (wpływ pośredni), który wpływa 

na to, w jakim stopniu (jeśli w ogóle) dziecko jest w stanie skierować uwagę na swoje 

zainteresowania i swobodnie szukać nowych obszarów aktywności. O ile opisywane 

wyżej tendencje dotyczące postaw dzieci i młodzieży były przez większość badanych 

rozpoznawane i podobnie opisywane, to sposoby radzenia sobie z tego rodzaju 

uwarunkowaniami wskazywano rozmaite. Można w tym kontekście wyodrębnić dwa 

stanowiska. Część badanych uznawała opisywane postawy młodzieży za faktycznie 

istniejącą barierę, która ujawnia się systemie szkolnym i utrudnia prowadzenie edukacji 

teatralnej. Chętniej jednak źródło takich trudności lokalizowano w domu rodzinnym 

ucznia/uczennicy, a rodziców widziano jako jedynych odpowiedzialnych za ten stan 

rzeczy.  

W ramach drugiego stanowiska także rozpoznawano wskazaną barierę, ale dodatkowo 

sformułowano postulat organizowania edukacji teatralnej wokół aktualnych problemów 

społecznych, których doświadczają uczniowie i uczennice. W opinii tej części badanych 

zajęcia teatralne mogą budować i wspomagać kompetencje społeczne młodzieży (np. 

poprzez wykorzystywanie w pracy elementów dramy i arteterapii) i działać niejako w 

odpowiedzi na deficyty doświadczane przez młodych ludzi w ich najbliższym otoczeniu. 

Innym sygnalizowanym przez badanych głębszym uwarunkowaniem procesu 

edukacji teatralnej były rozliczne bariery związane z organizacją zajęć teatralnych w 

szkołach. Część badanych wskazywała tu na trudności lokalowe, duże obłożenie sal 

lekcyjnych, a także inne obostrzenia instytucjonalne, które powodują konieczność 

ograniczania edukacji teatralnej tylko do „rytualnych” klasowych wyjść do teatru. Ten 

rodzaj uwarunkowań część badanych uznawała za bardzo niekorzystny dla faktycznego 

rozwijania zainteresowania sztuką teatralną. Podkreślano tu niemożność skupienia się na 

potrzebach i możliwościach uczniów/uczennic. Szczególnie problematyczne w tych 
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warunkach wydaje się też budowanie zainteresowania teatrem u tych osób, które się nim 

dotąd nie ciekawiły. 

Pierwszą sesję ćwiczeń ewaluacyjnych zamykała moderowana przez badacza 

dyskusja całej grupy szkoleniowej, poprzedzona wymianą opinii i stanowisk w małych 

grupach zadaniowych. Dyskusję prowadzono wokół przedstawionych przez badanych 

dwóch typów person oraz warunków i okoliczności życiowych (światów), jakich opisywani 

przez nich uczniowie i uczennice doświadczają na co dzień. Badani odnosili się tu do 

dwóch podstawowych pytań:  

(1) Co konkretnie może zrobić nauczyciel, żeby wzmocnić zainteresowanie teatrem 

Persony A? 

(2) Co konkretnie może zrobić nauczyciel, żeby wzbudzić zainteresowanie teatrem 

Persony B? 

Syntetyczny opis praktyk proponowanych przez badanych podczas spotkań 

szkoleniowych przedstawia tabela 3.  

Tabela 3., Opis praktyk wzmacniających i wzbudzających zainteresowanie teatrem 

Praktyki wzmacniające zainteresowanie teatrem  
 

Praktyki wzbudzające zainteresowanie teatrem  
 

▪ Zachęcanie do uczestnictwa w 
różnorodnych spektaklach teatralnych 
realizowanych zarówno przez teatry 
instytucjonalne jak i grupy niezależne 
(zarówno w swoim miejscu zamieszkania, 
jak i poza nim) 

▪ Stałe informowanie o ofercie interesujących 
spektakli teatralnych 

▪ Włączanie różnych form teatralnych w 
lekcje, np. wykorzystywanie elementów 
dramy 

▪ Organizowanie wyjść do teatru nie tylko w 
ramach lekcji, autorski wybór repertuaru 
(uczniowie i nauczyciel)  

▪ Inicjowanie dyskusji na temat konkretnych 
spektakli, dzielenie się przez nauczycieli 
własnymi wrażeniami ze spektakli i 
zachęcanie do wymiany doświadczeń; 
prowadzenie dyskusji w formule „widz – 
widz”, nie „nauczyciel – uczeń” 

▪ Zachęcanie do uczestnictwa w warsztatach i 
spotkaniach z profesjonalnymi aktorami. 
Informowanie o takich spotkaniach. 

▪ Udział w przeglądach teatrów, Dniach 
Teatru itp. 

▪ Zaproszenie uczennicy lub ucznia do roli 
eksperta (i asystenta nauczyciela) podczas 
lekcji o teatrze 

▪ Wybór tematyki oglądanych spektakli 
zgodnej z problemami/potrzebami uczniów 

▪ Realizowanie lekcji, w ramach których 
znajdzie się wprowadzenie do treści 
spektaklu, a następnie (po wizycie w teatrze) 
pogłębiona i otwarta dyskusja o formie i 
treści spektaklu (tekst, scenografia, 
kostiumy, muzyka, zabiegi inscenizacyjne, 
gra aktorska itp.) 

▪ Poszukiwanie tematu, roli, formy spektaklu 
zgodnych z zainteresowaniami i 
umiejętnościami ucznia 

▪ Wykorzystywanie różnorodności (uważność 
nauczycieli na różne typy osobowości 
uczniów i uczennic, przejawiane 
zainteresowania i posiadane umiejętności – 
nie tylko te bezpośrednio związane z 
teatrem (także inne dziedziny sztuki, sport, 
wiedza techniczna i in.) 

▪ Wycofanie się z podziału na uczniów „złych” 
i „dobrych”, którego podstawą są osiągnięcia 
szkolne (oceny, zachowanie, sytuacja 
rodzinna)  

▪ Włączenie dzieci i młodzieży w wybór 
repertuaru (współtworzenie szkolnych wizyt 
w teatrze) 

▪ Organizacja oraz informowanie o 
odbywających się poza szkołą warsztatach 
teatralnych  
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▪ Stawianie uczniom wyzwań 
„repertuarowych” i zachęcanie do oglądania, 
a następnie dzielenia się wrażeniami z 
recepcji nieco bardziej wymagających form 
teatralnych (treść i tematyka spektaklu, 
forma, miejsce prezentacji spektaklu) 

▪ Wychwytywanie i wzmacnianie kompetencji 
uczniów zarówno w zakresie osiągnięć 
artystycznych, jak i recepcji (rozumienia) 
spektakli 

▪ Inicjowanie procesu dzielenia się 
inspiracjami artystycznymi pomiędzy 
uczniami, wspieranie swobody wypowiedzi 
twórczych 
 
 

 
 
 

▪ Współtworzenie scenariusza spektaklu 
przez młodzież, włączanie elementów 
interaktywnych do przygotowywanych 
spektakli 

▪ Włączanie elementów teatralnych do lekcji 
np. oglądanie fragmentów spektakli. 

▪ Zachęta do napisania recenzji (jako praca 
domowa) na podstawie spektaklu 
obejrzanego w teatrze 

▪ Proponowanie mniej wymagających 
spektakli i stopniowe zachęcanie uczniów i 
uczennic do większych wyzwań 
repertuarowych 

▪ Inicjowanie rozmowy o wrażeniach i 
opiniach po obejrzanym spektaklu (zamiast 
z odpytywania z treści sztuki)  

▪ Rozwijanie działów edukacyjnych w teatrach 
instytucjonalnych (pedagogika teatru) 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Jak pokazuje tabela 3., zarówno zaproponowane przez badanych praktyki 

wzbudzające zainteresowanie teatrem, jak i te cementujące tego rodzaju zainteresowania 

koncentrują się wobec kilku podstawowych dla obszaru edukacji teatralnej kwestii. Po 

pierwsze, badani akcentują znaczenie relacji nauczyciel(ka) – uczeń/uczennica. Kiedy 

mamy do czynienia z procesem wzmacniania zainteresowania teatrem, relacja ta może 

w większym stopniu przypominać wymianę wiedzy i wrażeń pomiędzy „równoprawnymi” 

widzami, a w mniejszym stopniu opierać się na hierarchicznej zależności. W takiej formule 

relacyjnej badani widzą możliwości dla kształtowania się kompetencji uczniów i uczennic 

poprzez merytoryczną dyskusję, a także docenienie ich dotychczasowej wiedzy. Inne 

działania osoby prowadzącej edukację teatralną koncentrują się tu przede wszystkim na 

wspieraniu i wzmacnianiu aktywności twórczych podejmowanych przez zaciekawionych 

teatrem uczniów i uczennice. 

Nieco inaczej kształtuje się ta sama relacja, kiedy mamy do czynienia z procesem 

wzbudzania zainteresowania teatrem. Tutaj praktyki wskazane przez badanych 

koncentrują się w większym stopniu na budowaniu zaufania, inicjowaniu swobodniejszych 

kontaktów interpersonalnych oraz oswajaniu uczniów i uczennic ze sztuką teatralną 

niejako poprzez relację z osobą odpowiedzialną za edukację teatralną. Badani sugerują 

w tym kontekście konieczność budowania takiej relacji, bez względu na osiągnięcia 

szkolne uczniów i uczennic.  
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Po drugie, badani wskazują na znaczenie samych treści merytorycznych (treść i 

forma spektaklu) podkreślając konieczność kształtowania sposobu ich recepcji, 

rozumienia i dyskutowania o nich (nie tylko podczas lekcji). Osoby zainteresowane 

teatrem chętniej będą sięgały po coraz ambitniejsze i wymagające spektakle, o ile 

odpowiadający za edukację teatralną będą je zachęcać do wyzwań repertuarowych. Do 

uczniów i uczennic, do których zwracamy się z zamiarem wzbudzenia zainteresowania 

teatrem warto, w opinii badanych, adresować treści i formy mniej skomplikowane, a 

następnie namawiać do osiągania kolejnych celów. Trzeba podkreślić, że badani widzą 

też możliwość zaangażowania osób wcześniej niezainteresowanych teatrem w aktywne 

działania teatralne. Uczestnicy sugerowali tu wykorzystanie wszelkich sposobów na 

włączenie się uczniów i uczennic w taką działalność np. poprzez zaangażowanie ich 

umiejętności, wiedzy niezwiązanej bezpośrednio z teatrem lub przez podejmowanie w 

spektaklu tematyki, którą niezależnie od zajęć teatralnych interesują się uczniowie i 

uczennice. 

Po trzecie, zaproponowane praktyki odnoszą się także do konieczności 

organizowania i prowadzenia edukacji teatralnej również poza szkołą. Taki kierunek 

działań edukacyjnych badani proponują obrać w przypadku zarówno osób 

zainteresowanych teatrem, jak i tych, których dotąd nie ciekawiła taka aktywność. Pośród 

wskazanych sposobów badani wskazywali m.in. na możliwość odwiedzania teatrów 

instytucjonalnych, uczestnictwo w spektaklach plenerowych, ale także udział w 

organizowanych poza szkołą warsztatach teatralnych skierowanych do młodzieży.  

W ramach sesji drugiej podczas wszystkich szkoleń przeprowadzano ćwiczenie 

warsztatowe, którego celem było mapowanie potrzeb nauczycieli i nauczycielek 

zajmujących się edukacją teatralną. Istotą zadania, które badacze przedstawiali 

uczestnikom szkoleń było przeanalizowanie roli, jaką w procesie edukacji teatralnej pełnią 

następujący interesariusze: UCZNIOWIE, RODZICE, DYREKTORZY SZKÓŁ, 

AKTORZY, a następnie wspólne wypracowanie (w małych grupach) odpowiedzi na trzy 

pytania: 

(1) W jaki sposób ta osoba może skorzystać na edukacji teatralnej prowadzonej w 

mojej szkole? 

(2) W jaki sposób mogę zaangażować tę osobę w proces edukacji teatralnej w 

mojej szkole? 
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(3) Jakie przeszkody trzeba pokonać, by zaangażować tę osobę w proces edukacji 

teatralnej w mojej szkole? 

 

Syntetyczny opis korzyści, barier oraz sposobów na zaangażowanie poszczególnych 

interesariuszy w proces edukacji teatralnej przedstawia tabela 4. 

 

 

Tabela 4., Korzyści, sposoby zaangażowania i bariery doświadczane w procesie edukacji 
teatralnej przez poszczególnych interesariuszy 

 Korzyści Zaangażowanie Bariery 

Uczniowie Pogłębienie wrażliwości 
emocjonalnej i 
artystycznej  
Przełamanie wstydu 
Rozwój fizyczny 
Ćwiczenie pamięci oraz 
wymowy 
Integracja grupy 
Rozwój kreatywności 
Rozwój zainteresowań 
Możliwość zaistnienia w 
szkole  
Zdobywanie nowych 
doświadczeń 
Wzrost pewności siebie i 
wiary w swoje możliwości 
(wiary w siebie) 
Lepsze oceny  
Większa odwaga i 
otwartość w kontaktach 

Uświadomienie korzyści 
płynących z udziału w 
kole teatralnym 
Pokazanie wspólnego 
celu 
Dostrzeżenie potencjału 
ucznia 
Pochwała  
 

Trudności: 
Nieśmiałość 
Brak czasu 
Natłok zajęć 
Niedostrzeganie korzyści 
płynących z udziału w 
teatrze szkolnym  
Lenistwo 
Przekonanie, że „udział 
w zajęciach się nie 
opłaca” 
Opór ze strony rodziców 
Strach przed 
ośmieszeniem się 
Porównywanie się do 
innych 
Wygląd zewnętrzny 
Wady wymowy  
Wstyd 
 

Rodzice Mogą włączyć się w 
życie szkoły jako widz, 
aktor lub pomocnik 
Rodzice pomagają 
dziecku przy opanowaniu 
roli i wspierają rozwój 
jego umiejętności 
Odkrywają talent dziecka 
i jego pasje  
Są dumni z osiągnięć 
dziecka 
Spędzają czas z 
dzieckiem, pogłębiając w 
ten sposób więź, sami 
mogą pozbyć się stresu 
Zachęcają dzieci do 
wizyty w teatrze 
Czują się podmiotowo (w 
ramach szkoły) 
 

Prośba o pomoc w 
przygotowaniu szkolnego 
przedstawienia 
Rodzic jako opiekun 
podczas wizyty w teatrze 
Rodzic jako 
pomysłodawca 
przedstawienia 
Rodzic jako aktor 
Zabawa w teatr w domu 
Jeśli rodzic jest aktorem, 
można go poprosić o 
wygłoszenie prelekcji na 
temat zawodu oraz 
przekazanie wskazówek i 
porad 
Rodzic może 
obserwować dziecko w 
grupie rówieśniczej 

Brak chęci i czasu 
Niezrozumienie potrzeb 
dziecka 
Niezrozumienie celów 
edukacji teatralnej 
Obawa przed oceną ze 
strony innych 
Bierność  
Chęć, by ich dzieci grały 
główne role 
Obciążanie dzieci 
wieloma zajęciami 
pozalekcyjnymi, przez co 
mają one mało czasu 
Teatr jest często dla 
rodziców aktywnością o 
„niskim priorytecie” 
 
 

Dyrektorzy szkół Wzrasta atrakcyjność 
placówki 
Promocja szkoły w 
środowisku lokalnym 

Zaproszenie dyrekcji na 
spotkanie 
Odpowiednie 
zareklamowanie 

Problemy ze 
zorganizowaniem 
miejsca (sala) 
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Wzrost komfortu pracy 
(zadowoleni rodzice i 
uczniowie) 
Wspólna aktywność 
uczniów na rzecz szkoły i 
środowiska lokalnego 
 

placówki (przedstawienie 
korzyści) 
Przedstawienie 
gotowego planu/pomysłu 
na organizację grupy 
teatralnej (gdzie, kiedy, z 
kim, itp.) 

Dodatkowe koszty 
związane z 
prowadzeniem grupy 
teatralnej 
Brak chęci 
Ukierunkowanie szkoły 
na inne dziedziny, np. 
sport 
Opór dyrekcji wywołany 
nieznajomością tematyki 
Cenzura spektakli 
Problem z odwożeniem 
dzieci, gdy zajęcia 
kończą się późno  
Problem z organizacją 
czasu w szkole  

Aktorzy Mogą się dowiedzieć, co 
interesuje dzieci, 
młodzież i nauczycieli 
Przygotowują 
publiczność do odbioru 
spektakli 
Mają możliwość 
spotkania z dziećmi 
otwartymi na teatr 
Podniesienie rangi zajęć 
przez pracę z 
profesjonalistą 
„odczarowanie” postaci 
aktora – danie przykładu 
dzieciom, że są to 
również „normalni” ludzie 
Zyskują nowe 
doświadczenia 
(pozytywne lub 
negatywne) 
Gratyfikacja finansowa 
Satysfakcja 
 
 

Warsztaty teatralne (np. 
emisja głosu dla 
nauczycieli i uczniów) 
Pomoc w przygotowaniu 
wszelkiego rodzaju 
imprez  
Udział w jury w 
konkursie, np. 
recytatorskim  
Pokazanie teatru od 
kuchni, tzn. sceny, kulis, 
garderoby, itp. 
Pogadanka na temat 
zawodu aktora 
Występ, np. recytacja lub 
przedstawienie 
fragmentu spektaklu 

Brak czasu i środków na 
opłacenie aktora 
Brak odpowiedniego 
miejsca 
Brak chęci i 
zaangażowania (po obu 
stronach, tzn. nie tylko 
aktora, ale też 
nauczyciela)  
Opór ze strony dyrekcji 
„Strajk włoski” w szkole – 
brak działań ponad 
minimum zawarte w 
podstawie programowej 
 

Źródło: opracowanie własne 

  

Wskazane przez uczestników warsztatów sposoby na zaangażowanie 

poszczególnych interesariuszy w proces edukacji teatralnej oraz wyodrębnione przez 

badanych korzyści i bariery koncentrują się wokół opisywanych wcześniej zagadnień. 

Zebrany materiał badawczy pokazuje, że dla uczniów i uczennic, obok pogłębiania wiedzy 

merytorycznej i możliwości rozwijania pasji, realną korzyść płynącą z udziału w edukacji 

teatralnej mogą stanowić umiejętności społeczne i komunikacyjne zbudowanie niejako 

przy okazji. Badani na podobne korzyści wskazują także w przypadku rodziców. Ich 

ewentualny udział w procesie edukacji teatralnej może otwierać przestrzeń do 

odbudowanie zaniedbanej wcześniej bliskiej relacji z dzieckiem w nowej formule. 

Szczególnie ważne wydają się w opisywanym procesie edukacyjnym dyrektorzy szkół, 
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którzy, o ile rozpoznają wagę i znaczenie zajęć teatralnych, mogą ten proces aktywnie 

wspomagać. Chodzi tu o wsparcie instytucjonalne czy infrastrukturalne, ale także, a może 

przede wszystkim, odpowiednie docenienie pracy nauczycieli i nauczycielek. Ważnym 

partnerem dla szkolnej (a także przedszkolnej) edukacji teatralnej okazują również 

aktorzy, którzy z jednej strony wprowadzają do procesu edukacji treści merytoryczne i 

profesjonalną praktykę, co według badanych podnosi rangę zajęć. Z drugiej strony, ich 

zaangażowanie pozwala realizować proces edukacyjny także poza szkołą, co wiąże się z 

oswajaniem uczniów i uczennic z przestrzenią teatrów, z poznawaniem różnych form 

teatralnych, a w długim trwaniu skutkuje pojawieniem się kompetentnych i 

zaciekawionych sztuką widzów (publiczności).  
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Wnioski i rekomendacje 
 

Wnioski z ankiet internetowych (CAWI): 

● Wszystkie szkolenia w pełni spełniły oczekiwania zdecydowanej większości 

uczestników. 

● Osoby prowadzące warsztaty zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników 

na wszystkich ewaluowanych wymiarach: przygotowanie merytoryczne, 

komunikatywność, przydatność przekazywanych informacji, umiejętność 

zainteresowania tematem, nastawienie do uczestników. 

● Proporcje poszczególnych elementów szkoleń były prawidłowo dobrane. Jedynie 

w przypadku szkolenia nr 1 – koło teatralne, uczestnicy sugerowali zbyt 

rozbudowaną część teoretyczną. 

● Wszystkie aspekty związane z logistyką warsztatów tj. catering, sala , długość 

przerw, jakość opisu warsztatów na stronie www, sposób rekrutacji, dostępność 

informacji o warsztatach zostały ocenione wysoko. 

● Zdecydowana większość uczestników oceniła warsztaty jako przydatne, 

przystępne i zrozumiałe, treściowo zgodne z tematyką oraz ogólnie atrakcyjne. 

● Realizowana tematyka warsztatów została określona jako raczej lub zdecydowanie 

przydatna przez zdecydowaną większość osób biorących w nich udział. 

● Nauczyciele uczestniczący w poszczególnych warsztatach są zdecydowanie 

skłonni polecać je innym osobom. 

● Każdy z warsztatów przyczynił się do znacznego wzrostu wiedzy u większości 

uczestników. 

● Uczestnictwo w warsztatach, zdaniem większości nauczycieli przyczynia się do 

polepszenia wszystkich ewaluowanych obszarów pracy. 

 

 

 

Wnioski z wywiadów pogłębionych: 

● Nauczyciele w większości przypadków posiadają doświadczenie w zakresie 

edukacji teatralnej. Nauczyciele, którzy zadeklarowali brak doświadczenia w 
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edukacji teatralnej wskazywali, że nie byli oni do tej pory informowani w miejscu 

pracy o możliwościach brania udziału w tego typu szkoleniach oraz wskazywali na 

istnienie barier instytucjonalnych występujących w ich miejscu zatrudnienia. 

● Edukacja teatralna jest przez nauczycieli realizowana poprzez następujące 

działania: prowadzenie koła teatralnego, realizację przedstawień szkolnych, 

organizowanie wycieczek do teatru oraz ćwiczeń oddechowych i recytatorskich 

podczas lekcji, jak również wprowadzaniu elementów dramy na lekcjach 

● Nauczyciele wymieniali liczne i zróżnicowane zalety edukacji teatralnej uczniów. 

Wskazywali, że umożliwia ona rozwój kreatywności i ekspresji uczniów. 

Dodatkowo rozwija ona umiejętność rozmawiania o emocjach wśród dzieci w 

szkole czy przedszkolu. W tym aspekcie jest ona często traktowana jako forma 

terapii dla uczniów, umożliwiająca rozwój osobowościowy dzieci. Badani 

deklarowali, że wpływa ona na integrację grupy, budowanie więzi między uczniami 

oraz na zmniejszenie ich obaw przed wystąpieniami publicznymi. Część 

dydaktyków wskazało, że zaletą edukacji teatralnej jest nabycie przez ich uczniów 

kompetencji w zakresie umiejętności funkcjonowania w przestrzeni teatru oraz 

innych instytucji kultury. Niektórzy badani deklarowali, że zaangażowania ich 

uczniów w edukację teatralną przekłada się na ich lepsze osiągnięcia naukowe. 

● Nauczyciele podkreślają, że zajęcia teatralne często są negatywnie oceniane w 

środowisku ich wychowanków. Uczniowie postrzegają je jako nieatrakcyjne, mało 

interesujące oraz niepotrzebne. Nauczyciele zwracają dodatkowo uwagę, że 

rodzice ich uczniów czasem również posiadają stereotypowe podejście do edukacji 

teatralnej. Badani wskazywali ponadto na istnienie instytucjonalnych barier 

utrudniających realizację przez nich działań z zakresu edukacji teatralnej: brak 

wsparcia finansowego, niedostatki infrastruktury oraz zbyt duże obciążenie 

obowiązkami.  

● Dydaktycy potrzebują odpowiedniego przygotowania z edukacji teatralnej. Część 

z badanych deklaruje, że jest to związane z koniecznością rozwoju u nauczycieli 

kreatywności, otwartości i kompetencji społecznych. Zwracali uwagę, że 

kompetencje w zakresie edukacji teatralnej można uzyskać poprzez 

uczestniczenie w warsztatach prowadzonych przez specjalistów z tej dziedziny. 
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● Odpowiedzi nauczycieli na pytanie dotyczące możliwości zetknięcia się ich z ofertą 

szkoleń podobnych do tych, w których brali udział w Teatrze Dramatycznym w 

Białymstoku, są znacznie bardziej zróżnicowane. Część nauczycieli podkreślała, 

że nie spotkała się z podobną ofertą, a część zadeklarowała uczestnictwo w 

podobnych szkoleniach. Niektórzy nauczyciele wskazywali, że rok wcześniej 

korzystali z podobnej oferty szkoleń Teatru Dramatycznego w Białymstoku. Część 

z badanych podkreślało, że są zadowoleni z udziału w warsztatach, wskazując na 

ich profesjonalizm, specyfikę prowadzących oraz na fakt, że są one bezpłatne. 

● Nauczyciele deklarowali, że wykorzystali wiedzę praktyczną wyniesioną z 

warsztatów podczas edukacji ich uczniów. Wskazywali oni na wszechstronne 

możliwości wykorzystania wiedzy praktycznej z warsztatów w ich pracy. Część z 

nich stwierdziło, że planują to zrobić w najbliższym czasie. 

● W wypowiedziach badanych często jest sygnalizowane, że planują oni poszerzać 

swoja wiedzę w zakresie edukacji teatralnej w przyszłości. Badani oceniają 

warsztaty pozytywnie, podkreślają, że uzyskali podczas nich cenną i praktyczną 

wiedzę. Wskazują również, że wyróżniającym aspektem tych szkoleń byli 

charyzmatyczni, otwarci i doświadczeni prowadzący, którzy umieli zaangażować 

uczestników.  

● Niektórzy dydaktycy zwrócili uwagę na konieczność wprowadzenia do organizacji 

szkoleń rozwiązań w zakresie rekrutacji ich uczestników. Podkreślali oni, że istnieje 

problem z osobami, które zapisały się na warsztaty, a następnie zrezygnowały z 

nich w ostatniej chwili. Wskazują oni, że planowali uczestniczyć w większej liczbie 

proponowanych warsztatów, ale nie mogli wziąć w nich udziału z powodu braku 

wolnych miejsc. 

● Badani nauczyciele sygnalizowali, że formę prowadzonej edukacji teatralnej należy 

różnicować ze względu na wiek uczniów. W przypadku starszych dzieci badani 

wskazują na potrzebę uwzględniania czynników integrujących grupę uczniów oraz 

wymóg silnego uatrakcyjnienia proponowanych dla nich form teatralnych. Część 

nauczycieli wskazywało, że działania w zakresie edukacji teatralnej należy 

różnicować ze względu na wiedzę, umiejętności i kompetencje uczniów. Pojawiały 

się również wypowiedzi badanych podkreślające znaczenie pracy nad emocjami 
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dzieci w zakresie edukacji teatralnej. W tym przypadku dość często nawiązywano 

do formy dramy, jako atrakcyjnej formy edukacyjnej. 

Wnioski z obserwacji szkoleń: 

● Bez względu na temat i prowadzących atmosfera szkoleń była podobna, 

charakteryzowała się życzliwością i humorem, a jednocześnie skupieniem i 

łatwością współpracy na linii prowadzący-uczestnicy.  

● W zasadzie nie odnotowano postaw kontestujących poszczególne elementy 

szkoleń, czy zdecydowanych prób uchylania się od ich wykonywania, nawet jeśli 

prowadzący nie tłumaczyli uczestnikom jaki jest ich cel. W przypadku 

niezrozumienia polecenia, uczestnicy starali się raczej komunikować między sobą 

lub obserwować nawzajem, aniżeli przerywać rozpoczęte zadanie w celu 

uzyskania wyjaśnień od prowadzących. 

● Pomimo sprawnego wykonywania poleceń przez uczestników, podczas kilku 

warsztatów pojawiły się problemy z rozmieszczeniem całości materiału w czasie 

przeznaczonym na szkolenie, co skutkowało powierzchownym, pospiesznym 

wykonywaniem zadań i ograniczonym czasem na przekazanie pogłębionej 

informacji zwrotnej uczestnikom.  

● W przypadku niektórych szkoleń prowadzący nie wyjaśniali celów poszczególnych 

ćwiczeń przed ich wykonaniem (a w niektórych przypadkach w ogóle), podczas 

gdy ich związek z głównym tematem szkolenia pozostawał niejednoznaczny.  

● Przestrzeń szkoleń była zazwyczaj wykorzystywana w sposób odpowiedni do 

potrzeb i liczby uczestników. Prowadzący dbali o komfort pracy uczestników oraz 

zachęcali do takiej organizacji przestrzeni, która umożliwiała pracę w grupach lub 

otwieranie się na inne osoby. 
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Wnioski z ćwiczeń ewaluacyjnych/ warsztatów mapowania potrzeb: 

▪ Badani wyraźnie rozpoznają przemiany postaw dzieci i młodzieży w kierunku 

postaw zamkniętych. Przemiany te w połączeniu ze zmianami cywilizacyjnymi 

(nowe technologie, tempo życia, przeobrażenia bliskich relacji i relacji 

społecznych) stanowią wyraźną barierę w prowadzeniu efektywnej edukacji 

kulturalnej (głębokie uwarunkowanie procesu edukacji teatralnej). 

▪ Część badanych podkreśla, że wskazane wyżej bariery (np. słabnące kompetencje 

społeczne młodzieży) należy wykorzystać w procesie edukacji kulturalnej 

odpowiednio dobierając treści merytoryczne i proponowane aktywności. 

▪ Badani wskazują na bariery infrastrukturalne i instytucjonalne obecne wewnątrz 

systemu szkolnego, które utrudniają albo uniemożliwiają prowadzenie edukacji 

teatralnej w sposób systematyczny i podmiotowy (głębokie uwarunkowanie 

edukacji teatralnej). 

▪ W związku ze wskazanymi wyżej barierami badani w swojej pracy częściej 

koncentrują się na osobach już zainteresowanych teatrem, a w mniejszym stopniu 

inicjują kontakt z uczniami i uczennicami, którzy dotąd się teatrem nie interesowali.  

▪ Za osoby zainteresowane teatrem badani znacznie częściej uznają uczennice 

dziewczęta), które mają już własne zainteresowania i nie mają trudności szkolnych. 

Świat (okoliczności życiowe, uwarunkowania), w którym na co dzień funkcjonują 

takie uczennice jest bliższy osobistemu doświadczeniu nauczycielek i nauczycieli. 

▪ Za osoby niezainteresowane teatrem badani częściej uznają uczniów (chłopcy). 

Opisy takich uczniów przedstawiane przez badanych są krótsze, sformułowane w 

sposób ogólny i skupione przede wszystkim wokół cech i postaw o charakterze 

negatywnym lub ambiwalentnym. Świat (okoliczności życiowe, uwarunkowania) 

uczniów niezainteresowanych teatrem najczęściej opisywany jest jako odrębny od 

doświadczenia nauczycieli i nauczycielek, niejednokrotnie też jako nieprzyjazny, 

nieciekawy, niebezpieczny. 

▪ Badani dzielą się dobrymi praktykami w zakresie wzbudzania zainteresowania 

teatrem jak i cementowania takiego zainteresowania. Praktyki te koncentrują się 

wokół znaczenia relacji nauczyciel(ka) - uczeń/uczennica, treści merytorycznych 

oraz kompetencji społecznych.  
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▪ W opisie procesu efektywnej edukacji teatralnej część badanych szczególnie 

akcentuje konieczność wycofania podziału na „dobrych” i „złych” 

uczniów/uczennice oraz dążenie do zaangażowania rozmaitych umiejętności oraz 

wiedzy uczniów i uczennic.  

▪ Badani rozpoznają różnych interesariuszy zaangażowanych w proces edukacji 

teatralnej. Szczególnie istotni, z perspektywy badanych, wydają się dyrektorzy 

szkół i aktorzy, a także rodzice kształtujący znaczenie i rangę zajęć teatralnych.  
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Rekomendacje: 

W oparciu o sporządzone wnioski z ankiety internetowej (CAWI) opracowano następujący 

zbiór rekomendacji: 

● Pierwsza rekomendacją jest kontynuowanie polityki teatralnej ukierunkowanej na 

organizowanie warsztatów dla nauczycieli i wychowawców podwórkowych w 

zakresie edukacji teatralnej. Badani dydaktycy deklarowali, że szkolenia na 

poziomie organizacyjnym i merytorycznym spełniły ich oczekiwania. Osoby 

prowadzące warsztaty zostały ocenione przez nauczycieli bardzo wysoko na 

wszystkich ewaluowanych wymiarach. Wskazane jest rozwijanie współpracy przy 

kolejnych projektach z osobami prowadzącymi niniejsze szkolenia. 

● Druga rekomendacja dotyczy poszerzenia tematyki warsztatów. Badani dydaktycy 

wskazywali, że w przyszłości byliby zainteresowani ofertą szkoleń dotyczących 

takich tematów jak: ruch sceniczny, autoprezentacja, improwizacja, praca z 

tekstem czy choreografia. Nauczycieli akcentowali również, że wskazane jest 

dostosowanie tematyki szkoleń do pracy ze zróżnicowanymi grupami wiekowymi 

dzieci.  

Na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych 

wskazane byłyby następujące działania: 

Organizacja warsztatów: 

● Rekomendowane jest kontynuowanie przyjętej formy warsztatowej. Organizacja 

warsztatów została oceniona wysoko przez nauczycieli, zwłaszcza w aspekcie 

profesjonalizmu prowadzących. 

● Część nauczycieli wskazywało na istnienie barier instytucjonalnych w ich miejscu 

zatrudnienia w aspekcie możliwości uczestniczenia w warsztatach. 

Rekomendowane jest wzmocnienie działań promocyjnych bezpośrednio w 

szkołach i przedszkolach. Wskazane jest również silniejsze podkreślenie w 

działaniach promocyjnych informacji, że udział w warsztatach jest bezpłatny. 

● Nauczyciele wskazują na potrzebę wprowadzenia zmian w rekrutacji uczestników 

na warsztaty. Zdaniem badanych zaistniał problem z osobami, które zapisały się 

na warsztaty, ale z nich zrezygnowały. Rekomendowane jest rozważenie opcji 

wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących rekrutacji na warsztaty. 
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Treść warsztatów: 

● Nauczyciele bardzo wysoko oceniają treści przedstawiane podczas warsztatów, 

wskazując na ich praktyczny charakter. Stąd wynika silna rekomendacja do 

tworzenia większej ilości bezpłatnych warsztatów skierowanych do nauczycieli i 

wychowawców podwórkowych. 

● Wskazane jest rozważenie opcji zróżnicowania warsztatów ze względu na wiek 

uczniów do których ma być kierowana edukacja teatralna.  

● Zdaniem nauczycieli wskazane byłoby uwzględnienie w treści warsztatów 

położenia większego nacisku na ćwiczenia z zakresu integracji grupy oraz 

wdrożenia bardziej atrakcyjnych form przekazu np. z wykorzystaniem Internetu, 

smartfonów. Rekomendacja dotyczy głównie warsztatów z zakresu edukacji 

teatralnej ukierunkowanej na dzieci w wieku szkolnym. 

● Nauczyciele sugerowali także wzbogacenie treści warsztatów o elementy dramy, 

wskazując, że jest to dla ich uczniów atrakcyjna forma edukacji teatralnej.  

Na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonych obserwacji wskazane byłyby 

następujące działania dotyczące organizacji szkoleń: 

● Precyzyjnie osadzanie scenariuszy szkoleń w czasie, w celu uniknięcia opóźnień, 

ryzyka opuszczenia lub powierzchownego przećwiczenia części materiału ze 

względu na brak czasu. Dostosowywanie scenariuszy do wielkości grupy 

uczestników.  

● Dokładniejsze omówienie znaczenia ćwiczeń i zadań dla uczestników w 

powiązaniu z tematem głównym szkolenia. 

● Koordynacja scenariuszy poszczególnych szkoleń w taki sposób, aby 

zminimalizować powtarzalność poszczególnych ćwiczeń i zadań (biorąc pod 

uwagę, że w wielu przypadkach uczestnicy na poszczególnych szkoleniach 

powtarzają się).  

Na podstawie zrealizowanych warsztatów z mapowania potrzeb rysują się następujące 

zalecenia: 

▪ Rekomendowane jest kształcenie nauczycieli i nauczycielek w zakresie przemian 

postaw dzieci i młodzieży przez przedstawicieli różnych profesji (psychologowie, 

terapeuci, socjologowie, pedagodzy teatru). Szczególnie przydatne okazać się 
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mogą tutaj zajęcia warsztatowe związane z budowaniem kompetencji społecznych 

i umiejętnym włączaniem takich treści w proces twórczy i edukacyjny. 

▪ Rekomendowana jest współpraca z nauczycielami i nauczycielkami oraz 

wspieranie organizacji procesu efektywnej edukacji teatralnej przez różnych 

interesariuszy (rodzice, dyrektorzy szkół, aktorzy). 

▪ Rekomendowane jest podejmowanie działań zmierzających ku zaangażowaniu 

uczniów (chłopców) oraz wzmacnianiu zaangażowania uczennic (dziewcząt) w 

proces edukacji teatralnej, zgodnie z wypracowanymi propozycjami dobrych 

praktyk. 

▪ Rekomendowane jest inicjowanie i organizowanie działań związanych z edukacją 

teatralną (także poza systemem szkolnym) sprzyjających zawieszeniu podziału na 

dobrych i złych uczniów/uczennice, wykorzystujących różnorodne umiejętności i 

wiedzę uczniów (inne dziedziny sztuki, wiedza technologiczna, umiejętności 

sportowe i inne). 
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Aneks metodologiczny 

Narzędzia badawcze 
 

Ankieta CAWI 
 
 

ANKIETA EWALUACYJNA WARSZTATÓW PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU 

„Teatr – Lubię to!” 

 

Szanowni Państwo,  

Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety zawierającej kilka pytań na temat warsztatu, 

w którym Pan/i uczestniczył/a. Zebranie Państwa opinii pozwoli nam na przeprowadzenie 

ewaluacji projektu oraz podniesie jakości warsztatów w przyszłości. Informujemy, że ankieta ma 

charakter anonimowy i poufny. Dane z badania będą wykorzystane w zbiorczych opracowaniach 

statystycznych.  

Zespół badawczy 

Metryczka 

Prosimy o podanie kilku informacji o sobie. Prosimy o zaznaczenie znakiem „X” jednej 

wybranej odpowiedzi lub wpisanie odpowiedzi w wolnym miejscu.  

M1. Płeć: 
Prosimy o zaznaczenie znakiem „X” jednej 
wybranej odpowiedzi. 

❑ kobieta 
❑ mężczyzna 

M2. Rok urodzenia: 
Proszę wpisać odpowiedź. 

 
………………………….. 

M3.Wykształcenie:  
Prosimy o zaznaczenie znakiem „X” jednej 
wybranej odpowiedzi. 

❑ wyższe magisterskie 
❑ licencjackie 
❑ średnie i policealne 
❑ zasadnicze zawodowe 
❑ podstawowe  

M4. Stopień zawodowy: 
Proszę wpisać odpowiedź. 

 
…………………………………………………

….. 

M5. Zajmowane stanowisko (np. 
nauczyciel przedmiotów zawodowych): 
Proszę wpisać odpowiedź. 

 
…………………………………………………
…… 

M6. Typ placówki oświatowej będącej 
Pana/Pani miejscem pracy: 
Prosimy o zaznaczenie znakiem „X” jednej 
wybranej odpowiedzi lub wpisanie 
odpowiedzi w wolnym miejscu. 

❑Liceum ogólnokształcące 
❑Liceum profilowane 
❑Technikum 
❑Zasadnicza szkoła zawodowa 
❑Szkoła specjalna 
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❑ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
❑Inna, jaka………………………………....... 
…………………………………………………. 

M7a. Lokalizacja Pana/Pani miejsca 
pracy: 
Prosimy o zaznaczenie znakiem „X” jednej 
wybranej. 

❑Białystok 
❑miasto do 20 km od Białegostoku 
❑miasto od 21 do 50 km od Białegostoku 
❑miasto powyżej 50 km od Białegostoku 
❑wieś do 20 km od Białegostoku 
❑wieś od 21 do 50 km od Białegostoku 
❑wieś powyżej 50 km od Białegostoku 

M7b. Wielkość miejscowości Pana/Pani 
miejsca pracy: 
Prosimy o zaznaczenie znakiem „X” jednej 
wybranej odpowiedzi. 

❑ wieś 
❑ miasto poniżej 50 tys. mieszkańców 
❑ miasto od 50 tys. do 150 tys. 
mieszkańców 
❑ miasto od 151 tys. do 300 tys. 
mieszkańców 

 

Ogólna ocena warsztatów i osób prowadzących 

P1. W jakim stopniu 
warsztaty OGÓLNIE 
spełniły Pana(i) 
oczekiwania.  

Proszę zaznaczyć znakiem 
„X” jedną odpowiedź. 

w pełni 

w 

wysokim 

stopniu 

w średnim 

stopniu 

w 

niewielkim 

stopniu 

nie 

spełniły 

oczekiwa

ń 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

P2. Proszę o ocenę poszczególnych aspektów pracy osób prowadzących 
poszczególne warsztaty. 

Proszę zaznaczyć znakiem „X” jedną odpowiedź. 

P2_1. Prowadzący Justyna Godlewska-Kruczkowska i Adam Biernacki: "Koło teatralne" - 
skompletowanie bazy podstawowych ćwiczeń teatralnych, przydatnych do pracy z 

uczniami oraz przetestowanie ich w trakcie warsztatów (ocena) 

 Ocena 

bardzo 
dobra 

dobra średnia zła bardzo zła 

a) przygotowanie 
merytoryczne 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

b) komunikatywność, jasność 
przekazu  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

c) przydatność 
przekazywanych informacji 
w pracy zawodowej 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
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d) umiejętność 
zainteresowania tematem 
warsztatów  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

e) nastawienie do 
uczestników ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

P2_2. Prowadzący Krystyna Kacprowicz-Sokołowska i Marek Cichucki: Zrozumieć 
spektakl teatralny" - przybliżenie metod analizy oraz ćwiczenia. (ocena) 

 Ocena 

bardzo 
dobra 

dobra średnia zła bardzo zła 

a) przygotowanie 
merytoryczne 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

b) komunikatywność, jasność 
przekazu  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

c) przydatność 
przekazywanych informacji 
w pracy zawodowej ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

d) umiejętność 
zainteresowania tematem 
warsztatów  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

e) nastawienie do 
uczestników 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

P2. Proszę o ocenę poszczególnych aspektów pracy osoby prowadzących 
warsztaty. 
Proszę zaznaczyć znakiem „X” jedną odpowiedź. 

P2_3. Prowadzący Monika Zaborska i Bernard Bania: "Recytacja - czyli zrozumieć 
poezję" - warsztatowe metody interpretacji poezji, praca z uczniem nad recytacją 

wiersza i nad wyborem repertuaru na konkursy recytatorskie. (ocena) 

 Ocena 

bardzo 
dobra 

dobra średnia zła bardzo zła 

a) przygotowanie 
merytoryczne 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

b) komunikatywność, jasność 
przekazu  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
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c) przydatność 
przekazywanych informacji 
w pracy zawodowej ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

d) umiejętność 
zainteresowania tematem 
warsztatów  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

e) nastawienie do 
uczestników ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

P2_4. Prowadzący Arleta Godziszewska i Grzegorz Suski: "Realizacja przedstawienia 
szkolnego" - ukazanie metod i narzędzi realizacji niepowtarzalnych wydarzeń 

artystycznych w szkole. (ocena) 

 Ocena 

bardzo 
dobra 

dobra średnia zła bardzo zła 

a) przygotowanie 
merytoryczne 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

b) komunikatywność, jasność 
przekazu  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

c) przydatność 
przekazywanych informacji 
w pracy zawodowej 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

d) umiejętność 
zainteresowania tematem 
warsztatów  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

e) nastawienie do 
uczestników 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

P2_5. Prowadzący Agnieszka Możejko-Szekowska i Patryk Ołdziejewski: "Emisja głosu" 
- techniki i ćwiczenia ułatwiające prawidłową pracę z własnym głosem poprawiające 

wymowę i modelowanie głosu, poprawiające autoprezentację. (ocena) 

 

Ocena 

 bardzo 
dobra 

dobra średnia zła bardzo zła 

a) przygotowanie 
merytoryczne 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

b) komunikatywność, jasność 
przekazu  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
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c) przydatność 
przekazywanych informacji 
w pracy zawodowej 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

d) umiejętność 
zainteresowania tematem 
warsztatów  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

e) nastawienie do 
uczestników 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
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P3. Jak Pan(i) ocenia proporcje pomiędzy poszczególnymi elementami spotkania: 
Proszę zaznaczyć znakiem „X” jedną odpowiedź. 

a) część teoretyczna 
za dużo w sam raz za mało 

❑ ❑ ❑ 

b) dyskusja, wymiana poglądów 
za dużo w sam raz za mało 

❑ ❑ ❑ 

c) część praktyczna 
(warsztatowa) 

za dużo w sam raz za mało 

❑ ❑ ❑ 

 

P4. Czy warsztaty trwały: 
Proszę zaznaczyć znakiem „X” 
jedną odpowiedź. 

zbyt długo 
odpowiednio 

długo 
zbyt krótko 

❑ ❑ ❑ 

P5. Czy program warsztatów 
był:  

Proszę zaznaczyć znakiem „X” 
jedną odpowiedź. 

za mało 
nasycony 

odpowiedni 
zbyt 

przeładowany 

❑ ❑ ❑ 

 

 

P5a. Czy poziom wiedzy 
przekazywanych w czasie 
warsztatów był:  

Proszę zaznaczyć znakiem „X” 
jedną odpowiedź. 

 
zbyt wysoki 

 

 
odpowiedni 

 

 
zbyt niski 

 

❑ ❑ ❑ 

 

P6. Jak, OGÓLNIE, ocenił/a/by 
Pan(i) organizację 
warsztatów? Proszę zaznaczyć 
znakiem „X” jedną odpowiedź. 

bardzo 

dobrze 
dobrze średnio źle 

bardzo 

źle 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

P7. Jak ocenia Pan(i) poszczególne aspekty organizacji warsztatów? 
Proszę zaznaczyć znakiem „X” jedną odpowiedź. 

 bardzo 
dobrze 

dobrze średnio źle 
bardzo 

źle 

1) catering ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

2) sala warsztatowa  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

3) dostępność informacji na temat 
warsztatu  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 



 
 

 
 

67 
 

4) sposób rekrutacji na warsztaty ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

5) długości przerw miedzy 
kolejnymi częściami 
warsztatów 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

6) jasność opisu warsztatów na 
stronie internetowej teatru 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

 

P8. Proszę o ocenę materiałów warsztatowych. Jak ocenia Pan(i) poszczególne ich 
aspekty? 
Proszę zaznaczyć znakiem „X” jedną odpowiedź. 

 bardzo 
dobrze 

dobrze 
średni

o 
źle 

bardzo 
źle 

1) przydatność  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

2) przystępność, zrozumiałość ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

3) zgodność z tematyką warsztatów  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

4) ogólna atrakcyjność  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

P9. Jak ocenia Pan(i) przydatność realizowanej tematyki warsztatów dla Pana/Pani 
codziennej pracy zawodowej.  
Proszę zaznaczyć znakiem „X” jedną odpowiedź. 

(5) Zdecydowanie przydatna ❑ 

(4) Raczej przydatna ❑ 

(3) Ani przydatna, ani nieprzydatna ❑ 

(2) Raczej nieprzydatna ❑ 

(1) Zdecydowanie nieprzydatna ❑ 

 

P10. Na podstawie tego, czego dowiedział(a) się Pan(i) na tych warsztatach, na ile 
był/aby Pan(i) skłonny(a) polecać je innym?  
Proszę zaznaczyć znakiem „X” jedną odpowiedź. 

(5) Zdecydowanie skłonny(a) ❑ 🡪 przejdź do P11 

(4) Raczej skłonny(a) ❑ 🡪 przejdź do P11 

(3) Ani tak, ani nie ❑ 🡪 przejdź do P11 

(2) Raczej nieskłonny(a) ❑ 🡪 przejdź do P10a 

(1) Zdecydowanie nieskłonny(a) ❑ 🡪 przejdź do P10a 
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Tylko osoby które w P10. zaznaczyły odp. 1 lub 2 – raczej nieskłonny(a), zdecydowanie 

nieskłonny(a). 

P10a. Dlaczego nie polecił(a)by Pan(i) tych warsztatów innym? 
 
 
 
 

 

P11. Proszę porównać swoją wiedzę z przed i po warsztatach. Proszę powiedzieć czy 
stan Pana(i) wiedzy odnośnie organizacji przedstawień szkolnych: 
Proszę zaznaczyć znakiem „X” jedną odpowiedź. 

(3) Znacznie wzrósł ❑ 

(2) Trochę wzrósł ❑ 

(1) Nie zmienił się ❑ 

 

P12. Jak ocenia Pan(i) przydatność organizacji przedstawień szkolnych w Pana(i) 
codziennej pracy zawodowej.  
Proszę zaznaczyć znakiem „X” jedną odpowiedź. 

(5) Zdecydowanie przydatna ❑ 

(4) Raczej przydatna ❑ 

(3) Ani przydatna, ani nieprzydatna ❑ 

(2) Raczej nieprzydatna ❑ 

(1) Zdecydowanie nieprzydatna ❑ 

 

P13.O jakie elementy uzupełnił/a by Pan(i) te warsztaty? Proszę wpisać odpowiedź. 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…… 
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P14.Czy sądzi Pan/Pani, że udział innych nauczycieli w warsztatach takim jak ten 
przyczynia się do: 
Proszę zaznaczyć znakiem „X” jedną odpowiedź. 

 Zdecyd
owanie 

tak 

Raczej 
tak 

Ani tak 
ani nie 

Raczej 
nie 

Zdecyd
owanie 

nie 

1) poprawy funkcjonowania placówek 
oświatowych 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

2) udoskonalenia umiejętności 
pedagogicznych nauczycieli biorących 
w nich udział 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

3) zmniejszenie dysproporcji poziomu 
edukacji między wsią a miastem 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

4) podniesienia jakości nauczania w 
szkołach zawodowych (jeżeli 
nauczyciele tych szkół uczestniczą w 
szkoleniu) 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

5) poprawy relacji nauczyciel-uczeń ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

6) poprawy relacji nauczyciel-rodzic ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

7) zwiększenia możliwości awansu 
zawodowego 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

8) zwiększenia zdolności 
autoprezentacyjnych 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

9) podniesienia samooceny  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

10) podniesienia ich wiary we własne siły      

11) zmniejszenia ryzyka wypalenia 
zawodowego 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

12) integracji środowiska nauczycieli ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

13) zwiększenie wiedzy nauczycieli na 
temat dostępności wydarzeń 
kulturalnych 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

14) uzyskania praktycznych kompetencji 
w zakresie edukacji kulturalnej 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

P15. Czy Pana/Pani udział w warsztatach przyczynia się do: 
Proszę zaznaczyć znakiem „X” jedną odpowiedź. 

 Zdecyd
owanie 

tak 

Raczej 
tak 

Ani tak 
ani nie 

Raczej 
nie 

Zdecyd
owanie 

nie 

1) poprawy funkcjonowania Pana/Pani 
placówki oświatowej 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 



 
 

 
 

70 
 

2) udoskonalenia Pan/Pani umiejętności 
pedagogicznych ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

3) zmniejszenia dysproporcji w poziomie 
edukacji między Pana/Pani szkołą a 
szkołami w miastach (proszę 
odpowiedzieć tylko jeżeli jest 
Pan/Pani nauczycielem szkoły 
położonej na wsi) 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

4) podniesienia jakości nauczania w 
szkołach zawodowych (proszę 
odpowiedzieć tylko jeżeli jest 
Pan/Pani nauczycielem szkoły 
zawodowej) 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

5) poprawy relacji między Panem/Panią a 
uczniami 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

6) poprawy relacji między Panem/Panią a 
rodzicami uczniów 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

7) zwiększenia możliwości Pana/Pani 
awansu zawodowego 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

8) zwiększenia Pana/Pani zdolności 
autoprezentacyjnych 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

9) podniesienia Pana/Pani samooceny ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

10) podniesienia Pana/Pani wiary we 
własne siły 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

11) zmniejszenia ryzyka wypalenia 
zawodowego 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

12) Pana/Pani integracji ze środowiskiem 
nauczycielskim 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

13) zwiększenie wiedzy nauczycieli na 
temat dostępności wydarzeń 
kulturalnych 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

14) uzyskania praktycznych kompetencji 
w zakresie edukacji kulturalnej 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

 

P.16. Jaką formę warsztatów uważa Pan(i) za najbardziej odpowiednią dla siebie?  
 Prosimy o zaznaczenie znakiem „X” jednej wybranej odpowiedzi lub wpisanie odpowiedzi 
w wolnym miejscu. 

a) warsztaty e-learningowe (np. webinaria) ❑ 

b) warsztaty tradycyjne (w formie bezpośredniego 
kontaktu z osobą kształcącą) 

❑ 

c) warsztaty mieszane, łączące e-learning z formą 
tradycyjną 

❑ 
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d) inne, jakie? 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………… 

❑ 

 

P17. Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o warsztatach organizowanych przez Teatr 
Dramatyczny?  

Prosimy o zaznaczenie znakiem „X” jednej wybranej odpowiedzi lub wpisanie odpowiedzi w 
wolnym miejscu. 

a) strona internetowa ❑ 

b) Instagram ❑ 

c) Facebook ❑ 

d) portale internetowe ❑ 

e) znajomi ❑ 

f) radio ❑ 

g) telewizja ❑ 

h) inne źródła, jakie? 
………………………………………………………………
……. 

❑ 

 

P18. Jakimi tematami warsztatów/szkoleń organizowanych przez Teatr Dramatyczny 
byłaby/byłby Pan(i) zainteresowana w przyszłości? Proszę wpisać odpowiedź. 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

 

P19. Inne uwagi, którymi chciał(a)by Pani/Pan się podzielić. Proszę wpisać poniżej. 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

 

T1. Czy w trakcie ostatnich 12 miesięcy był/a Pan/Pani na spektakl/u/ach 
wystawiany/m/ch przez Teatr Dramatyczny w Białymstoku? * Prosimy o zaznaczenie 
znakiem „X” jednej wybranej odpowiedzi.  

a) TAK ❑ 

b) NIE ❑ 

 

T1a. Jak często chodzi Pan/i na spektakle wystawiane przez Teatr Dramatyczny w 
Białymstoku* Prosimy o zaznaczenie znakiem „X” jednej wybranej odpowiedzi.  

a) raz na 12 miesięcy ❑ 

b) raz na pół roku ❑ 

c) raz na 2-3 miesiące ❑ 

d) raz na miesiąc ❑ 

e) częściej niż raz na miesiąc ❑ 

 

T1b. Czy w ciągu najbliższych 3 miesięcy planuje Pan/i udział w spektaklach 
wystawianych przez Teatr Dramatyczny w Białymstoku? * Prosimy o zaznaczenie 
znakiem „X” jednej wybranej odpowiedzi.  

a) TAK ❑ 

b) NIE ❑ 

 

T2. Czy kiedykolwiek korzystał/a Pan/i z oferty spektakli dla szkół/ przedszkoli 
organizowanych przez Teatr Dramatyczny w Białymstoku ? * Prosimy o zaznaczenie 
znakiem „X” jednej wybranej odpowiedzi.  

a) TAK ❑ 

b) NIE ❑ 
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T2b. Czy rozważa Pan/i w ciągu najbliższych 3 miesięcy wspólne wyjście ze swoimi 
uczniami na spektakle teatralne dla dzieci/młodzieży organizowane przez Teatr 
Dramatyczny w Białymstoku? * Prosimy o zaznaczenie znakiem „X” jednej wybranej 
odpowiedzi.  

a) TAK ❑ 

b) NIE ❑ 

 

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. 
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Scenariusze wywiadów telefonicznych TDI 
TDI z nauczycielami 

Nr Pytanie Odpowiedź 

1 

Jakie są P. dotychczasowe doświadczenia z 
edukacją teatralną uczniów? 
(jeśli nauczyciel posiada doświadczenie): 
Jak się ona odbywała? Jakie metody P. 
stosuje? (rozmowy o spektaklu, wspólne 
oglądanie video, rozmowa, praca w kółku 
teatralnym?) Skąd P. czerpie inspiracje?  

 

2 
Jakie są P. zdaniem najważniejsze zalety 
edukacji teatralnej uczniów? 

 

3 
Jakie największe bariery oraz trudności 
wiążą się P. zdaniem z edukacją teatralną 
uczniów? 

 

4 

Czy nauczyciele potrzebują szczególnego 
przygotowania (umiejętności, kompetencji) 
do prowadzenia działań w zakresie edukacji 
teatralnej uczniów? Dlaczego P. tak uważa? 
Czy łatwo jest zdobyć takie umiejętności?  

 

5 

Czy zetknął/zetknęła się P. z ofertą szkoleń 
podobnych do tych organizowanych przez 
Teatr Dramatyczny? Jeśli tak, czy 
mógłby/mogłaby P. o tym opowiedzieć?  

 

6 

Czy wykorzystał(a) P. już wiedzę wyniesioną 
z warsztatów w pracy zawodowej? Proszę o 
tym opowiedzieć. Jeśli nie, czy ma P. plany 
wykorzystać ją w najbliższym czasie? W jaki 
sposób? 

 

7 

Czy czuje P. potrzebę dalszego pogłębiania 
swojej wiedzy i umiejętności w zakresie 
edukacji teatralnej? W jakim zakresie? Czy 
uważa P., że Teatr Dramatyczny jest w 
stanie zapewnić P. zdobycie takiej wiedzy lub 
umiejętności? 

 

8 

Z uczniami w jakim wieku zazwyczaj P. 
pracuje? Czy P. zdaniem mają oni jakieś 
szczególne potrzeby lub oczekiwania 
związane z edukacją teatralną? 

 

9 
Jak długo pracuje P. w zawodzie 
nauczyciela? 

 

10 Płeć  

11 Wiek  
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12 
Nazwa i wielkość miejscowości w której P. 
pracuje (1 – wieś, 2- miasto: małe, średnie, 
duże) 
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Obserwacja w czasie warsztatów 
Obserwacja warsztatów dla nauczycieli 

Tytuł warsztatu:  

Czas i miejsce:  Liczba uczestników warsztatu: 

Część 
warsztatu 

Ogólna atmosfera 
(zachowanie 
uczestników, 
zainteresowanie, 
interakcje między 
uczestnikami oraz 
między 
uczestnikami i 
prowadzącym itp.) 

Uwagi i reakcje 
uczestników 
dotyczące treści 
warsztatu 
(komentarze 
wymieniane 
między 
uczestnikami lub 
kierowane do 
prowadzącego 
również postawy, 
gestykulacja itp.) 

Uwagi i reakcje 
uczestników 
dotyczące treści 
warsztatu 
(komentarze 
wymieniane 
między 
uczestnikami lub 
kierowane do 
prowadzącego 
również postawy, 
gestykulacja itp.) 

Dodatkowe 
uwagi i 
komentarze 
obserwatora 
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Część 
warsztatu 

Ogólna 
atmosfera 
(zachowanie 
uczestników, 
zainteresowanie
, interakcje 
między 
uczestnikami 
oraz między 
uczestnikami i 
prowadzącym 
itp.) 

Uwagi i 
reakcje 
uczestników 
dotyczące 
treści 
warsztatu 
(komentarze 
wymieniane 
między 
uczestnikami 
lub kierowane 
do 
prowadzącego 
również 
postawy, 
gestykulacja 
itp.) 

Uwagi i 
reakcje 
uczestników 
dotyczące 
treści 
warsztatu 
(komentarze 
wymieniane 
między 
uczestnikami 
lub kierowane 
do 
prowadzącego 
również 
postawy, 
gestykulacja 
itp.) 

Dodatkowe 
uwagi i 
komentarze 
obserwatora 
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Ćwiczenia z mapowania potrzeb 
 

Sesja 1 

Ćwiczenie 1 (grupy 4-6 osób) 

Każda grupa tworzy szkicowo 2 persony uczniów. Persona (A) zainteresowana teatrem, Persona 

(B) zupełnie niezainteresowana (jakiej są płci, jak spędzają wolny czas, z jakich przedmiotów są 

dobrzy, jak wyglądają, jakie mają oceny itp., z jakich rodzin pochodzą,, z jakimi borykają się 

problemami).  

Porównanie wyników – na ile takie typy są spójne? 

 

• Opowiedzcie mi proszę o tym uczniu? Opiszcie go? 

• Jaki ten uczeń jest? Jakimi przymiotnikami moglibyście go opisać? Jakimi jeszcze? 

• Jakie są emocje w świecie w którym żyje? Jaki jest tam klimat / atmosfera?  

• Jak opisalibyście osoby z jego otoczenia, które żyją w tym świecie? Jakie to są osoby? 

• Jak one się tam czują? Jaki jeszcze? 

• Co one robią w tym świecie? Na czym skupiają swoja aktywność? Na czym jeszcze? 

• Co jest dla nich ważne? Co jeszcze? 

• Czy ten świat jest światem dla was, czy też nie? Dlaczego? 

• Chcielibyście w nim zamieszkać? Dlaczego tak / nie? 

• Co w tym świecie musiałoby się zmienić, żebyście chcieli w nim zamieszkać? Co jeszcze? 

Dlaczego? 

Moderator: zadanie należy powtórzyć dla drugiego świata: uczniów zainteresowanych teatrem. 
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Ćwiczenie 2  

W tych samych grupach, na podstawie wyprodukowanych person/ świtów grupy próbują 

odpowiedzieć na pytanie: 

1. Co konkretnie może zrobić nauczyciel, żeby wzmocnić zainteresowanie teatrem Persony 

(A)? 

2. Co konkretnie może zrobić nauczyciel, żeby wzbudzić zainteresowanie teatrem Persony 

(B)? 

Omówienie wyników. Na ile pomysły są zbieżne pomiędzy grupami? Na ile są zbieżne na osi 1-

2? Czy wiążą się one z konkretnymi potrzebami (dofinansowanie, szkolenia, infrastruktura itp.)? 

 

Sesja 2  

Ćwiczenie (grupy 4-6 osób) 

Każda grupa otrzymuje arkusze z wypisanymi kategoriami osób (uczeń, rodzice, dyrektor szkoły, 

aktor). Zadanie polega na opisaniu w odniesieniu do każdej z kategorii odpowiedzi na 3 pytania: 

● W jaki sposób osoba może skorzystać na edukacji teatralnej w mojej szkole? 

● W jaki sposób mogę zaangażować osobę do działań edukacji teatralnej w mojej szkole? 

● Jakie przeszkody muszą być pokonane, żeby zaangażować osobę do działań edukacji 

teatralnej w mojej szkole?  
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