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Szanowni Państwo!

Przekazujemy na Państwa ręce raport z ewaluacji projektu „Teatr – Lubię to! Sezon 3”. Dzięki zadaniu – które 
zostało zrealizowane w ramach programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Edukacja 
kulturalna” – udało się stworzyć zbiór scenariuszy odnoszący się do przedstawień lekturowych z repertuaru 
Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w  Białymstoku („Koziołek Matołek, Węgierka i  Olek”, 
„Hobbit”, „Treny” oraz „Kopciuszek”). Pracę nad materiałami dydaktycznymi poprzedziły zajęcia warsztatowe 
przeprowadzone przez pedagoga teatru, w których uczestniczyli aktorzy oraz nauczyciele. Powstałe materia-
ły przeznaczone są dla przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół średnich. Wiedza teoretyczna zawarta 
w publikacji została wykorzystana w praktyce przez nauczycieli podczas lekcji pokazowych. 

Wyrazy wdzięczności za wsparcie finansowe naszego projektu kierujemy w stronę Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Dziękujemy  
nauczycielom, którzy wzięli udział w  zadaniu. Serdeczne podziękowania składamy także zaangażowanym 
pracownikom z Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” oraz z Instytutu Socjologii Uniwersytetu 
w Białymstoku za czujną obserwację realizowanego przez nas zadania. 

Wnioski wynikające z analiz będą dla nas cennym źródłem wiedzy i podpowiedzią do planowania kolejnych 
działań edukacyjnych. Dzięki przeprowadzonej ewaluacji nasza instytucja będzie mogła w przyszłości po-
szerzyć ofertę edukacyjną dla nauczycieli, a  także dla innych odbiorców. Mamy nadzieję, że wskazówki 
zamieszczone w raporcie będą pomocne również w pracy innych osób związanych z edukacją teatralną. 

Dyrektor Teatru Dramatycznego
im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

Piotr Adam Półtorak
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Słowo od zespołu badawczego 

W raporcie końcowym zaprezentowane zostały wyniki badania ewaluacyjnego zrealizowanego w ramach 
zadania pt. „Teatr – Lubię to! Sezon 3”. Raport składa się ze wstępu, rozdziału informującego o założeniach 
projektu i części metodologicznej, gdzie opisano metody i techniki zastosowane podczas ewaluacji. W dalszej 
części zaprezentowano wyniki z ankiet CAWI i z pogłębionych wywiadów telefonicznych. Na końcu raportu 
przedstawiono wnioski oraz rekomendacje. Dokument kończy aneks metodologiczny, w którym zawarte zo- 
stały narzędzia badawcze. 

Raport został sporządzony przez zespół pracowników Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku w opar- 
ciu o narzędzia przygotowane przez tenże zespół, na podstawie wyników badań ewaluacyjnych zgromadzo- 
nych przez Fundację Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”.

Zespół Instytutu Socjologii  
Uniwersytetu w Białymstoku

Ewa Dąbrowska-Prokopowska

Łukasz Kiszkiel

Piotr Paweł Laskowski

Łukasz Wołyniec
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Informacje o projekcie

Raport ewaluacyjny z projektu „Teatr – Lubię to! Sezon 3” stanowi kontynuację prac badawczych w ramach 
cyklicznego działania realizowanego przez Teatr Dramatyczny od 2019 roku. Choć nazwa projektu pozostaje 
niezmienna, w tegorocznej edycji, w odróżnieniu od dwóch poprzednich, przeprowadzono nieco inne działa-
nia, wobec czego nastąpiła konieczność optymalizacji metodologii prowadzonej ewaluacji. W ramach Sezonu 3  
aktorzy we współpracy z  nauczycielami stworzyli autorskie scenariusze lekcji teatralnych przeznaczone  
do pracy z przedszkolakami oraz uczniami szkół podstawowych i średnich.

Ze względu na sytuację pandemiczną tegoroczna ewaluacja, w celu zminimalizowania ryzyka zachorowania, 
wyeliminowała wszelkie formy obserwacji uczestniczącej, koncentrując się na ocenie projektu przez uczest-
ników z wykorzystaniem technik badawczych, tj. pogłębionego wywiadu telefonicznego (TDI – Telephone Depth 
Interview) oraz ankiety internetowej (CAWI – Computer Assisted Web Interview), którą zrealizowano wśród 
odbiorców lekcji pokazowej przygotowanej w ramach działania. 
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Metodologia badania ewaluacyjnego

Badanie ewaluacyjne projektu „Teatr. Lubię to! Sezon 3” zrealizowano z wykorzystaniem łączonych metod 
i technik badawczych – zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Do zadań zespołu ewaluacyjnego należało 
przeprowadzenie trzynastu pogłębionych wywiadów telefonicznych TDI z bezpośrednimi uczestnikami zada-
nia, tj. z sześciorgiem nauczycieli, sześciorgiem aktorów oraz pedagogiem teatru, a także realizacja ilościowych 
badań online CAWI z pośrednimi uczestnikami zadania – uczniami szkoły podstawowej oraz liceum.

Poniżej zawarto syntetyczny opis metod i  technik, natomiast narzędzia badawcze znajdują się w  aneksie 
do raportu.

W trakcie realizacji zadania organizator – Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – po-
zyskał od uczestników numery telefonów i adresy e-mail. Po zakończeniu działań do pośrednich uczestników 
(odbiorców lekcji pokazowej) na przekazane Teatrowi Dramatycznemu w Białymstoku e-maile wysłano link 
z kwestionariuszem ankiety w celu pozyskania wiedzy na temat ogólnych, jak i szczegółowych ocen uczest-
ników (uczniów szkoły podstawowej i średniej) dotyczących lekcji teatralnej. 

Z sześciorgiem uczestników szkoleń – nauczycielami – skontaktował się telefonicznie badacz, aby zrealizo-
wać techniką jakościową telefoniczne wywiady pogłębione (TDI). Podobnie jak w poprzednich latach, dotyczyły 
one 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. Na pod-
stawie zrealizowanych wywiadów opracowano skrócone formularze transkrypcji.

Dodatkowo w tegorocznej edycji pogłębione wywiady telefoniczne zrealizowano z sześciorgiem aktorów oraz 
pedagogiem, którzy współpracowali z nauczycielami nad przygotowaniem scenariuszy lekcyjnych i lekcji po-
kazowych. Celem wywiadów było poznanie opinii aktorów na temat ich obecnych i wcześniejszych doświadczeń 
z prowadzenia warsztatów z nauczycielami, dostrzeganych przez nich zalet oraz barier związanych z edukacją 
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dydaktyków, jak i tego, czy planują w przyszłości brać udział w kolejnych edycjach projektu jako prowadzący.
W dalszej części raportu przedstawione będą szczegółowe wyniki badania w podziale na poszczególne metody 
i techniki badawcze.

Wyniki ankiety CAWI

Badanie z wykorzystaniem techniki CAWI miało na celu poznanie opinii uczniów na temat lekcji pokazowej  
oraz jej wpływu na chęć skorzystania z oferty Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. 
Link do ankiety był rozesłany przez pracowników Teatru Dramatycznego na adresy e-mail wskazane przez 
uczniów uczestniczących w lekcji. Finalnie ankietę uzupełniło 47 osób. Na podstawie zgromadzonych da- 
nych opisano poniżej wyniki dotyczące poszczególnych aspektów lekcji pokazowej, jak również kluczowych  
wskaźników ewaluacji ilościowej:

1. Spełnienie oczekiwań.

2. Ogólna ocena lekcji pokazowej.

3. Ocena uczestnictwa w lekcji pokazowej a umiejętność odbioru spektakli teatralnych.

4. Dopasowanie poszczególnych elementów lekcji pokazowej do oczekiwań odbiorców, tematyka lekcji, 
scenariusz lekcji, język, którym posługiwali się aktorzy.

5. Elementy lekcji pokazowej, o które badani uzupełniliby ją.

6. Czy w przyszłości Teatr Dramatyczny powinien realizować projekty takie jak ten?

Dodatkowo zbadano, skąd uczniowie, o ile w ogóle, czerpią informacje na temat spektakli wystawianych przez  
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku oraz czy uczestnictwo w lekcji pokazowej zachę-
ciło ich do skorzystania w przyszłości z oferty Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

Na początku ankiety zebrano kilka podstawowych informacji demograficznych, tj. płeć i wiek. Rozkład pro-
centowy prezentują wykresy 1 i 2. Jednak ze względu na niewielką liczbę osób, które po lekcji pokazowej 
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uzupełniły ankietę, wszystkie wyniki w raporcie będą prezentowane łącznie, jako próba całkowita, bez podzia-
łu na zmienne demograficzne.

Wykres 1. Płeć

Źródło: Badanie CAWI, N = 47.

Wykres 2. Wiek

Źródło: Badanie CAWI, N = 47.

Pytanie o częstotliwość uczęszczania do teatru miało na celu uchwycenie kompetencji kulturowych respon-
dentów, co mogło się przekładać na ocenę lekcji pokazowej oraz determinować nastawienie do niej. Wykres 3  
prezentuje rozkład procentowy odpowiedzi badanych. Okazuje się, że 6% uczestników, którzy uzupełnili 
ankietę, w ogóle nie uczęszcza do teatru. Dominującą odpowiedzią było „rzadziej niż raz w roku”. Co trzeci 
uczeń odwiedza teatr raz w roku, a jedynie blisko co dziesiąty uczestnik raz na pół roku. Raz na kilka miesię-
cy uczęszcza do teatru 4% ankietowanych. Blisko co dziesiąty respondent nie pamiętał, z jaką częstotliwością 
odwiedza teatr.
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Wykres 3. Częstotliwość uczęszczania do teatru

Źródło: Badanie CAWI, N = 47.

Badanych zapytano także o poziom zainteresowania teatrem. Ponad połowa respondentów ma indyferen- 
tny stosunek do tej formy sztuki, stwierdzając, że nie jest on ani niski, ani wysoki. Blisko co piąty uczestnik 
lekcji pokazowej, który wypełnił ankietę, określił swój poziom zainteresowania jako zdecydowanie lub 
raczej wysoki. Co czwarty badany wskazał, że poziom zainteresowania teatrem jest raczej bądź zdecydowa- 
nie niski.

Wykres 4. Poziom zainteresowania teatrem

Źródło: Badanie CAWI, N = 47.

Następnie zapytano uczniów, czy uczestnictwo w lekcji pokazowej wpłynęło na umiejętność odbioru spektakli 
teatralnych. Wykres 5 przedstawia rozkład procentowy odpowiedzi. Blisko 90% respondentów stwierdza,  
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że partycypacja w lekcji pokazowej zdecydowanie lub raczej wpłynie na umiejętność odbioru spektakli teatral-
nych. Przeciwnego zdania jest jedynie 6% badanych (suma odpowiedzi „raczej” i „zdecydowanie nie wpłynie”).

Wykres 5. Wpływ lekcji pokazowej na umiejętność odbioru spektakli teatralnych

Źródło: Badanie CAWI, N = 47.

Następnie poproszono respondentów o dokonanie oceny lekcji pokazowej, w której uczestniczyli, pod kątem 
spełnienia ich oczekiwań. Wykres 6 ukazuje rozkład częstości i wynika z niego, że na pięciostopniowej skali 
zdecydowana większość respondentów (87%) wybrała oceny: „w pełni” (38%) oraz „w wysokim stopniu” (49%), 
będące najwyższymi pozytywnymi stopniami skali. Pozostałe 13% respondentów wskazało średni stopień. 
Brak było odpowiedzi negatywnych. 

Wykres 6. Stopień ogólnego spełnienia oczekiwań przez lekcję pokazową wśród uczestników

Źródło: Badanie CAWI, N = 47.
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Następnie uczestnicy zostali poproszeni o ewaluację proporcji trzech elementów lekcji pokazowej, takich jak: 
długość, scenariusz oraz język, którym posługiwali się aktorzy. Krzywa na wykresie 7 reprezentuje odsetek 
respondentów wskazujących, że określony wymiar poddany ewaluacji był w ich opinii „w sam raz”. Słupki pod 
krzywą ilustrują, o ile i w jakim kierunku każdy z wymiarów powinien być poprawiony, aby maksymalnie 
spełnić oczekiwania audytorium. Uznaje się, że jeśli pojedynczy aspekt odchyla się powyżej 25% w określoną 
stronę, wymaga on korekty w przyszłości. Długość lekcji pokazowej uzyskała 72% wskazań „w sam raz”, gdzie 
26% respondentów uznało, że była ona za krótka.

Wykres 7. Ocena proporcji pomiędzy poszczególnymi elementami lekcji pokazowej

Źródło: Badanie CAWI, N = 47.

W dalszej kolejności uczniowie oceniali lekcję pokazową, posługując się pięciostopniową skalą. Wskaźnik ogól-
nej oceny stanowi najbardziej komplementarną opinię badanych o ewaluowanym wydarzeniu. Z wykresu 8 



16

wynika, że respondenci zgodnie wysoko dokonali gradacji lekcji: 96% badanych wskazało ocenę bardzo dobrą 
lub dobrą. Jedynie po 2% uczestników wskazało oceny średnią i złą.

Wykres 8. Ogólna ocena lekcji pokazowej

Źródło: Badanie CAWI, N = 47.

Uzupełnieniem wskaźnika ogólnej oceny było pytanie otwarte, w którym respondenci mogli wyrazić swoje 
opinie, o jakie elementy uzupełniliby, o ile w ogóle, lekcję pokazową. Nie było to pytanie obligatoryjne, stąd  
liczba udzielonych odpowiedzi nie koresponduje z liczbą uczestników ankiety. Na podstawie analizy tabeli 1 
widać, że wybrzmiały następujące sugestie: lekcja powinna być dłuższa, co zresztą jest tożsame z odpowiedzia-
mi w pytaniu o ocenę proporcji pomiędzy poszczególnymi elementami lekcji. Ponadto, zdaniem badanego nr 3,  
powinno być więcej ćwiczeń teatralnych, a  uczeń o nr 53 zasugerował „trochę więcej włączania w dzia- 
łanie klasy”. 

Tabela 1. O jakie elementy, jeśli w ogóle, powinna być uzupełniona lekcja pokazowa 

Numer 
respondenta Odpowiedzi respondentów 

3 O więcej ćwiczeń teatralnych.

7 Nie uzupełniłbym.

10 Wszystko jest dobrze, ale powinno być dłuższe.

15 Nie ma chyba takich.

23 Wydłużyłabym ją.
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53 Trochę więcej włączania w działanie klasy.

56 O żadne.

59 Jest dobrze.

62 Nie wiem.

63 O żadne, lekcja pokazowa spełniła moje oczekiwania.

Źródło: Badanie CAWI, N = 10.

Respondenci udzielili także odpowiedzi na pytanie o źródła pozyskiwania informacji na temat spektakli wysta- 
wianych przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku (wykres 9). Najwięcej, ponad 
40% uczestników, wskazało rodzinę i znajomych, następnie wymieniano Facebook (28%) oraz inne portale 
internetowe (26%). Blisko co czwarty badany dowiaduje się o spektaklach bezpośrednio ze strony interneto-
wej Teatru. 

Wykres 9. Źródła informacji o przedstawieniach

Źródło: Badanie CAWI, N = 47.
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Ostatnim wskaźnikiem ewaluującym nastawienie uczniów do przyszłych realizacji lekcji teatralnych takich 
jak oceniana, było pytanie o to, czy Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku powinien po- 
wielać takie przedsięwzięcia. Zdecydowana większość badanych (92%) uznała, że zdecydowanie lub raczej 
należy przeprowadzać takie lekcje (suma odsetka odpowiedzi „zdecydowanie” lub „raczej tak”). Adekwatnie, 
po 4% uczniów, wskazało odpowiedzi „ani tak, ani nie” oraz „raczej nie”.

Wykres 10. Czy Twoim zdaniem Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku powinien realizować w przyszłości 
projekty takie jak lekcja pokazowa, w której brałeś(-aś) udział?

Źródło: Badanie CAWI, N = 47.

Na koniec sprawdzono, czy realizacja projektów takich jak „Teatr – Lubię to! Sezon 3” przyczynia się do po- 
większenia grupy odbiorców. W tym celu spytano uczestników lekcji, czy udział w niej zachęcił ich do sko-
rzystania w przyszłości z oferty spektakli Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. 
Wykres 11 prezentuje procentowy rozkład odpowiedzi na to pytanie. Zdecydowana większość uczestników 
(81%) udzieliła pozytywnej odpowiedzi (suma skali „zdecydowanie” i „raczej tak”), 13% respondentów wskazała 
opcję „ani tak, ani nie”, a 6% uczniów zaznaczyło odpowiedź „raczej nie”.

Wykres 11. Czy udział w  lekcji pokazowej w ramach projektu zachęcił Cię, czy też nie, do skorzystania w przyszłości z oferty 
spektakli Teatru Dramatycznego w Białymstoku?

Źródło: Badanie CAWI, N = 47.
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Analiza wywiadów TDI z aktorami i pedagogiem

Aktorzy i pedagog we wszystkich przypadkach deklarowali, że posiadają znaczne doświadczenie w prowadze-
niu warsztatów dla nauczycieli. Byłam zapraszana do szkół, do prowadzenia zajęć dla nauczycieli i uczniów, gdzie prze-
prowadzałam warsztaty i rozmowy (A1). Tak, wielokrotnie prowadziłem takie zajęcia. To było wiele warsztatów na różne 
tematy dla prowadzących teatry amatorskie na południu kraju (A4). Jestem reżyserem i pedagogiem, prowadzę wiele zajęć 
cyklicznych podczas różnych warsztatów i szkoleń (A7). Wszyscy badani podkreślali, że brali udział w poprzednich 
edycjach projektu „Teatr – Lubię to!” jako prowadzący warsztaty dla nauczycieli. Brałam udział we wszystkich 
działaniach z nauczycielami prowadzonych przez mój teatr. To jest 3. rok z rzędu (A2). Wcześniej prowadziłem warsztaty 
dla nauczycieli w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Metodycznego. Poza tym jestem kolejny raz w projekcie Teatr – 
Lubię to! (A5). Dotychczas prowadzone przez aktorów i pedagoga warsztaty z nauczycielami najczęściej były  
realizowane poprzez następujące działania: dramę, terapię poprzez teatr, rozmowy kierowane, czytanie perfor- 
matywne, etiudy aktorskie, ćwiczenia dykcyjne i z wyrazistości wymowy, ćwiczenia integracyjne, warsztaty 
z  prowadzenia kół teatralnych, mapy myśli, warsztaty z  pisania scenariusza. Metody – drama. Staramy się 
używać tego, co jest dostępne, co jest pod ręką. Minimalizm – brać z  tego, co jest wokół (A1). Ćwiczenia dykcyjne 
i z wyrazistości wymowy oraz ćwiczenia integracyjne. Bardzo ważna jest też rozgrzewka (A4). Z praktycznych rzeczy 
to jest drama, etiudy aktorskie, robimy też zajęcia stricte techniczne, poprawiające artykulację, dykcję. Czytanie 
performatywne – to jedna z moich ulubionych metod (A6). Badani wskazywali na różnorodne źródła inspiracji 
w realizacji warsztatów dla nauczycieli. Inspirację do pracy czerpali przede wszystkim z obserwacji życia 
codziennego, specjalistycznych podręczników, analizy przedstawień i  scenariuszy teatralnych, własnych 
doświadczeń zawodowych, profesjonalnych szkoleń i  kursów, studiów podyplomowych, oferty Instytutu 
Teatralnego, spotkań z nauczycielami, dziećmi, młodzieżą czy studentami oraz z doświadczeń związanych 
z prowadzeniem własnej fundacji. Dużo czytam i oglądam przedstawień, na przykład jak osoby nieme opowiadają 
o swoim świecie czy osoby, które były w więzieniu. Ten świat cały czas do nas mówi – dużo obserwuję i analizuję (A2). 
Aktor powinien obserwować życie, ponieważ ma wtedy ukazane jak na dłoni zachowania ludzi i zwierząt (A3). Staram się 
cały czas doszkalać i rozwijać w kierunku edukatorskim. Korzystam ze studiów podyplomowych z pedagogiki oraz kursów 
różnego rodzaju, np. internetowych. Tak zrobiłam kurs arteterapii. Czytam też publikacje branżowe. Korzystam również 
z oferty Instytutu Teatralnego (A6).
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Część badanych zwróciła uwagę, że ich udział w warsztatach dla nauczycieli nie wpłynął na ich pracę zawo-
dową. Nie wiem, chyba nie (A3). W zakresie mojego rozwoju chyba to nie ma wpływu. Jest to raczej jednokierunkowa 
wymiana (A7). Niektórzy z nich wskazywali jednak, że kontakt z nauczycielami jest dla nich źródłem inspiracji 
do zagrania konkretnej postaci czy też zauważają relację zwrotną z nauczycielem podczas realizowanych 
warsztatów. Na przykład osoba badana na pytanie o to, czy taka współpraca z nauczycielem miała wpływ na 
nią jako na aktorkę, odpowiadała: Trudno powiedzieć – chyba nie. Ewentualnie jako inspiracja do zagrania jakiejś 
postaci. Odczuwam wpływ jako osoba prowadząca warsztaty (A2). Nieliczni badani podkreślali znaczenie warszta-
tów w aspekcie uzyskiwania przez nich wiedzy z zakresu metod pracy edukacyjnej z dziećmi, poznania ocze-
kiwań nauczycieli wobec warsztatów oraz możliwości dostosowywania spektakli teatralnych do najmłodszych 
widzów. Jest jednak wiele innych rzeczy, na które ten kontakt wpływa, np. to jest pozyskana od nauczycieli wiedza 
na temat metod pracy edukacyjnej. Można poznać ich oczekiwania i przekazać im jakieś doświadczenie. Teatr dzięki 
tym kontaktom też jest w stanie dostosować repertuar do oczekiwań młodych widzów (A6). Połowa badanych osób 
wskazywała realny wpływ warsztatów na ich pracę jako aktorów i reżysera. Takie spotkania zawsze przekładają 
się na pracę sceniczną. Tu nie ma o czym mówić – zawsze ściągam dla siebie to, co widzę. Wykorzystuję to w pracy. 
Nieważne, z kim pracuję (A1). Trudno powiedzieć, ale jako na reżysera trochę tak – jest jakiś wpływ. Uczestnicy zajęć
to ludzie, którzy nie są zawodowcami i muszę być wobec nich zwięzły, konkretny i komunikatywny. To wymusza inny  
rodzaj pracy (A4). Czy wpłynęło to na mnie jako na aktora? Myślę, że tak. Każde nowe doświadczenie jest dla aktora 
czymś cennym (A5). Niektórzy kładli nacisk na problemy związane z wcześniejszą pracą z nauczycielami pod-
czas warsztatów, zwłaszcza w aspekcie wzajemnej komunikacji. Zdarzali się nauczyciele trochę pretensjonalni, 
nie do końca rozumiejący, niepotrafiący się przełamać i postawić się na pozycji ucznia. Jeśli sami nie są w stanie czegoś 
dać z siebie, trudno wymagać tego od uczniów. Są tacy, którzy tylko siedzą i czekają, aż im się włoży do głowy. Oczekują 
gotowych rozwiązań (A1). Przy poprzednich edycjach nauczyciele byli bardziej otwarci, a teraz przy scenariuszu jest ina-
czej. Sami chcą napisać scenariusz, a od nas oczekują tylko dodania zabaw. Może warto takie warsztaty kierować głównie  
do młodych nauczycieli, ci bardziej doświadczeni sprawiają czasem wrażenie, jak gdyby nas niespecjalnie potrzebo- 
wali (A3).

W wypowiedziach wszystkich aktorów i pedagoga było sygnalizowane, że prowadzenie poszczególnych edycji 
projektu wymagało od nich różnych kompetencji oraz umiejętności. Obecna edycja była w innej formule. To też jest 
fajne doświadczenie i zmusza mnie ono do bycia w pełnej gotowości. Daje możliwości przełożenia doświadczeń na nowe  
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pole (A2). To też było coś nowego, co pozwoliło na zaistnienie innej relacji między nauczycielem i aktorem. To było pełne 
partnerstwo i porozumienie, zarówno na etapie pisania, jak i realizacji scenariuszy lekcji (A5). Część badanych dekla-
rowała, że najtrudniejsza była dla nich druga edycja projektu, ponieważ wymagała prowadzenia warsztatów 
w formie online, co znacząco ograniczało ich możliwości komunikacyjne i wymagało szybkiego dostosowa-
nia się do nowych warunków pracy. Druga edycja była online. Bałem się tej edycji, ponieważ dostaliśmy trudny temat 
do przeprowadzenia online – improwizację. Dużo musieliśmy kombinować w poszukiwaniu ćwiczeń, żeby to wypaliło. 
Okazało się, że jest taka możliwość i to zadziałało (A5). Najcięższa edycja była druga – była realizowana online. Teatr 
polega na żywym i bezpośrednim kontakcie z człowiekiem, a  tu byliśmy online (A6). Inni wskazywali, że obecna 
edycja warsztatów odbywała się w odmiennej formule niż poprzednie, co wymusiło na nich wypracowanie 
nowych metod współpracy z nauczycielami oraz umożliwiło realizację odmiennych, bardziej praktycznych, 
działań. Obecna edycja – jest to masterclass dla nas wszystkich. Wymaga od nas absolutnie profesjonalnego stworzenia 
scenariusza lekcji. Jesteśmy partnerami nauczycieli. Staramy się, aby te lekcje były dobrze przygotowane pod kątem 
artystycznym i merytorycznym (A6). Obecnie skupiamy się na tworzeniu stricte praktycznych pomocy naukowych. 
Teraz pracujemy jako dwuosobowe zespoły, które muszą zaprojektować lekcję pokazową. Ta edycja jest dużo bardziej 
praktyczna i polega na stworzeniu praktycznych narzędzi, które można od razu wykorzystać w pracy z dziećmi (A7). 
Nieliczni aktorzy zwrócili uwagę na problematyczne kwestie pojawiające się w obecnej edycji projektu, jak 
trudności związane z komunikacją z nauczycielami, ich zaangażowaniem oraz brak kontaktu osobistego. Brak 
kontaktu osobistego jest problemem (A1). Obecnie jest inna formuła i mam wrażenie, że aktor jest tylko do wymyślania 
gier. Doświadczeni nauczyciele już sporo wiedzą i nie zawsze są zainteresowani (A3).

Z analizy wywiadów wynika, że najczęściej występującą odpowiedzią badanych na pytanie dotyczące oceny 
lekcji pokazowej realizowanej w ramach projektu było wskazanie, że pary nauczyciele–aktorzy są do nich 
dobrze przygotowani. Włożyłyśmy bardzo dużo pracy w przygotowania i chętnie poddamy to weryfikacji (A3). Jedna 
osoba stwierdziła, że jest to wydarzenie dość trudne i stresujące dla nauczycieli. Akurat ja się tego nie boję, 
bo mam przygotowanie, ale jestem w stanie się postawić w roli nauczycieli. Oni muszą przed kamerą grać nauczyciela. 
Jest to bardzo trudne (A1). Jednocześnie badani podkreślali, że lekcje pokazowe to wartościowa, nowatorska 
i skuteczna forma edukacji teatralnej dzieci oraz młodzieży. Zakładam, że będzie to miało dużą wartość poznawczą 
i edukacyjną (A4). Taka lekcja to nie są tylko suche wiadomości czy wykład, ale daje coś więcej. Taka lekcja przygotowuje 
do odbioru spektaklu (przed jego obejrzeniem) albo uczy interpretacji (po spektaklu) w kontekście lektury, na bazie której 
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zostało to przygotowane (A6). Jedna badana osoba mówiła o tym, że taka forma edukacji teatralnej spotkała się 
wśród dzieci i młodzieży z akceptacją oraz dużym zainteresowaniem. Planowaliśmy to wszystko na około 30 min, 
a wyszło około 40. Nie było widać znudzenia dzieci tymi zajęciami. Wydaje się więc, że na tyle ciekawie to poprowadziliśmy, 
że percepcja dzieci to zniosła i były one tym bardzo zaciekawione (A5).

Aktorzy, którzy wzięli udział w projekcie, zaznaczają, że ich współpraca z nauczycielami podczas projektu 
układała się bardzo dobrze. Współpracę oceniam bardzo dobrze. Nauczyciel nie stawia się w roli osoby wszystkowiedzą-
cej, ale szuka nowych możliwości rozwoju (A2). Ogólnie dobrze oceniam. Staramy się jak najwięcej wyciągnąć z tego. Jakoś 
się dogadywałyśmy. Pracę oceniam jak najbardziej na plus (A3). Trzy badane osoby nie wyraziły opinii na ten temat. 
Część z nich dodatkowo podkreślała, że współpraca z nauczycielami opierała się na partnerskich relacjach, 
a sami dydaktycy wykazywali się zaangażowaniem, otwartością i profesjonalizmem. Współpracę oceniam bardzo 
pozytywnie. To było spotkanie na zasadach bardzo partnerskich (A5). Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z nauczy-
cielką. Jest to osoba bardzo kompetentna i zaangażowana w to, co robi, pełna energii, ma dużą charyzmę, wiedzę i doświad- 
czenie w metodyce nauczania (A6). Nauczyciele bardzo praktycznie podchodzą do swojego doświadczenia. Warto docenić 
autorefleksję z  ich strony. Rozmawiają też o  tym, co im nie wychodziło (A7). Badani w większości przypadków 
deklarują, że nie mieli specjalnych oczekiwań wobec współpracy z nauczycielami, ale część z nich wskazywała  
na odczuwane przez nich obawy związane z nowatorską formą projektu. Jednocześnie aktorzy stwierdzili,  
że wcześniejsze obawy w trakcie realizacji projektu całkowicie zanikły, a sama współpraca była dla nich inte- 
resującym doświadczeniem. Kiedy się dowiedziałem o formie – pierwsze spotkanie internetowe i praca w pojedynkę – 
było trochę strachu, bo to coś nowego. Teraz już nie ma obaw (A1). Jak pojawia się temat takich zajęć, to na początku 
trochę uważam, że jest wzięty z kosmosu. Wymyśla się temat i każe się nam jakoś sobie poradzić. Zawsze jest jakaś 
niespodzianka i niepewność. Nie zawsze się to z nami konsultuje. Może dobrym pomysłem jest wzięcie aktorów do kon- 
sultacji przy pisaniu projektu. Potem się w to wdrażam, staram się dostosować i wychodzi całkiem dobrze (A3). Dwie 
osoby deklarowały, że oczekiwały wsparcia konsultacyjnego i organizacyjnego związanego z projektem, co zo- 
stało zrealizowane. Spodziewałam się i otrzymałam wsparcie konsultacyjne od pedagoga teatru oraz pomoc organiza-
cyjną ze strony teatru (A6). Wiedziałam, że będę zaopiekowana przez pomysłodawców projektu i będę miała spotkania 
z ciekawymi ludźmi (A2). Jedna osoba podkreśliła, że przed warsztatami oczekiwała od nauczycieli zaangażowa-
nia i współpracy w wyrażaniu potrzeb związanych z tym projektem. Oczekiwania, że ja będę bardziej meryto-
ryczny, nauczyciel będzie mnie bardziej tonować i kierować w tej naszej wspólnej nauce. Jestem człowiekiem o wielu 



23

talentach i możliwościach. Jestem reżyserem, choreografem, kompozytorem i aktorem – chodzi o to, aby kierunkować 
moją aktywność podczas tych zajęć na określoną dziedzinę. Oczekuję zatem, że osoba, z którą współpracuję, będzie mnie 
ukierunkowywać na konkretne potrzeby (A4).

Badani wymienili liczne i  zróżnicowane zalety edukacji nauczycieli w  formie warsztatowej. Podkreślali, 
że edukacja nauczycieli w  takiej postaci wpływa na uzyskanie przez nich praktycznych kompetencji oraz 
umożliwia rozwój wyobraźni i  wzrost kreatywności w  prowadzeniu lekcji. Podnosi potencjał praktyczny – 
to jest nieoceniona wartość (A7). Nauczyciele nauczą się przeprowadzać lekcje w innej formie (A3). Z zajęć z aktorem 
nauczyciel może też wnieść wiele do swojej pracy nauczycielskiej, do prowadzenia lekcji. Na przykład świadomość tego, 
że możemy modulować i intonować głos w trakcie prowadzenia zajęć. To są środki, które sprawiają, że lekcje nie są mo-
notonne (A5). Poszerzanie świadomości i wyobraźni, dodawanie otuchy i odwagi w działaniach z wykorzystaniem różnych 
środków teatralnych. Ćwiczenia praktyczne z emisji głosu, dykcji, artykulacji – pomagają w higienie pracy (A6). Według 
badanych ważnym aspektem tej formy edukacji nauczycieli było uzyskanie przez nich narzędzi do edukacji 
dzieci jako świadomych odbiorców spektakli teatralnych, cechujących się otwartością i wrażliwością. Uczymy 
tego, jak pobudzać kreatywność dzieci, ale bez zmuszania ich do czegokolwiek. Chodzi o  to, aby ukształtować fajnego 
i otwartego człowieka (A2). Jeśli nauczyciel jest czynnym i świadomym odbiorcą teatru, to młodzież temu się poddaje. 
Dzięki temu wykształcamy sobie świadomych, mądrych i wrażliwych widzów (A6). Inni mówili, że są krytyczni wobec 
sposobu oceniania dzieci na konkursach recytatorskich, co powinno być uwzględnione w edukacji nauczycieli. 
Jestem czasem w komisjach na konkursach i obserwuję, jak są oceniani ich uczestnicy. Czasem muszę dyskutować z nau-
czycielami i dyrektorami (A1). Czasem bywamy w komisjach na konkursach i obserwujemy, co tam się dzieje. Nie zawsze 
są to pozywane rzeczy. Chodzi o to, aby uczyć dzieci mówienia tekstu, a nie sztampowo odtwarzać (A2).

Najczęściej występującą barierą w realizacji edukacji teatralnej wśród nauczycieli są według badanych począt-
kowe obawy dydaktyków oraz ich niechęć do zaangażowania się w część zaprojektowanych działań. Czasem 
są problemy z otwarciem nauczyciela na nasze propozycje. To bardziej wynika ze skrępowania i  kwestii charakteru. 
Czasem ciężko przekonać nauczycieli do zmiany myślenia. Jednak warto się odważyć (A6). Jedna osoba wskazywała, 
że jest to problem, który występuje najczęściej w przypadku starszych nauczycieli. Czasami mam wrażenie, że 
nauczyciele są z łapanki. Nie chcę nikogo krzywdzić, ale bywa, że nie ma chęci współpracy z ich strony. Zauważam 
czasem bierność u starszych nauczycieli, brak chęci rozwoju. Nie chcą nawet zadawać pytań (A1). Druga badana osoba 
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podkreślała, że ten problem dotyczy głównie osób, które uczestniczą w takich działaniach „na siłę”. Wielu nau-
czycieli robi to dlatego, że dyrekcja im kazała lub potrzebują tego do awansu – z takimi osobami pracuje się ciężko. 
Brakuje elementu wynikającego z zaangażowania, pasji, poświęcenia. To staje na przeszkodzie efektywnej pracy (A6). 
Nieliczni sygnalizowali, że problemem w realizacji edukacji teatralnej nauczycieli w  formie warsztatowej 
są pewne kwestie organizacyjne, które mogłyby być zmienione w przyszłych projektach. Nie mamy zapewnio-
nej cykliczności. Fajnie byłoby, gdybyśmy to mogli robić co jakiś czas. Chodzi o to, aby pracować z tymi samymi grupami 
przez dłuższy czas lub byśmy mieli możliwość ponownego spotkania się za jakiś czas celem weryfikacji (A2). Nauczyciele 
oczekują ciągle czegoś nowego. Może warto ich przekonać do pracy nad tym materiałem, który już mają. Teraz oni trochę 
powierzchownie do tego podchodzą. Pogłębienie już znanych gier może wnieść dużo dobrych rzeczy. Może to jest pomysł 
na kolejne warsztaty? Nie jest sztuką pokazać setki metod i ćwiczeń. Chodzi o to, aby pokazywać, jak używać podczas 
lekcji tych metod i narzędzi, które znało się wcześniej (A3). Część badanych nie wskazała żadnej bariery. Chyba nie. 
To jest na tyle świadome spotkanie jednej i drugiej strony, że każdy wie, czego chce. Nie trafiają na to zwykle nauczyciele 
z łapanki. Oni czekają na kolejne edycje warsztatów (A5). Chyba nie widzę czegoś, co jest ewidentną barierą (A7).

Wszyscy aktorzy oraz pedagog zaznaczają, że nauczyciele potrzebują szczególnego przygotowania do pro-
wadzenia działań w zakresie edukacji teatralnej uczniów. Część badanych wskazuje, że nauczyciele powinni 
mieć wiedzę, praktyczne kompetencje i umiejętności związane z edukacją teatralną. Myślę, że tak. To grono, 
które zajmuje się kółkami teatralnymi, powinno mieć jakiekolwiek przygotowanie teatralne. Muszą wiedzieć, na czym 
to polega (A2). Uczenie teatru wymaga umiejętności i warsztatu, podobnie jak inne przedmioty w szkole. Te warsztaty 
pomagają nabywać niezbędne umiejętności (A5). Ćwiczenia praktyczne z emisji głosu, dykcji, artykulacji – pomagają 
w higienie pracy (A6). Tak, potrzebują. Nie każdy jest stworzony do tego. Wymaga to wielu kompetencji, przede wszystkim 
interpersonalnych (A7). Część z nich dodatkowo podkreśla, że nauczyciele, którzy chcą się zajmować edukacją 
teatralną, powinni mieć pasję, w pełni się angażować, przyjmować otwartą postawę oraz świadomie odbierać 
przedstawienia. Znaczenie ma zaangażowanie, otwartość, czujność – to te cechy przydają się w teatrze (A4). Kilkoro 
badanych deklarowało, że nauczyciele muszą systematycznie uczestniczyć w  warsztatach prowadzonych 
przez specjalistów z  tej dziedziny, aby móc na odpowiednim poziomie edukować dzieci i młodzież. Tylko 
udział w warsztatach umożliwi im uzyskanie odpowiednich umiejętności, potrzebnych do prowadzenia koła 
teatralnego czy konkursu recytatorskiego. Wielu nauczycieli jest proszonych o prowadzenie koła, choć nie są do tego 
przygotowani. Widzę na przeglądach i konkursach wiele braków warsztatowych (A2). Jeśli się prowadzi koło teatralne, 
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warsztaty, to szkolenia są bardzo potrzebne (A3). Można mieć nadzieję, że te umiejętności się wykształcą, ponieważ 
ta edycja jest ultrapraktyczna (A7). Przygotowanie nauczycieli przez fachowców, osoby wykształcone w tym kierunku, 
powoduje, że młodzież lepiej jest prowadzona, a  jakość przygotowywanych przez nich przedstawień się podniesie 
(A6). Kilkoro uczestników badania mówiło, że aktorzy zajmujący się edukacją teatralną powinni uzyskać 
odpowiednie kompetencje pedagogiczne. Uważam, że aktorzy zajmujący się edukacją teatralną bezwzględnie powinni 
podnosić swoje kwalifikacje pedagogiczne. Powinno się uczulać na uniwersalne wartości (A6). Aktorom prowadzącym 
zajęcia z dziećmi brakuje czasem nauczycielskich kompetencji (A7). Wypowiedzi wszystkich uczestników badania 
sygnalizowały, że planują oni w przyszłości brać udział w kolejnych warsztatach dla nauczycieli jako osoby 
prowadzące zajęcia. Część badanych wskazywała, że ich udział w przyszłych projektach będzie uzależniony  
od decyzji lub zaproszenia osób je organizujących. Nie wykluczam. Jeśli będę poproszona, to dlaczego nie (A1). To nie 
tylko ode mnie zależy. To zależy od teatru, kto zostanie wytypowany, ale ja jestem jak najbardziej otwarty i chętny (A5).
Jeżeli mnie zaproszą, to chętnie (A7). Znaczna część osób biorących udział w  badaniu stwierdziła, że udział 
w warsztatach umożliwia im dzielenie się z nauczycielami swoim doświadczeniem oraz jest sposobem na po-
szerzenie własnych umiejętności. Ja na tym też korzystam, o czym mówiłam wcześniej (A1). Zawsze i o każdej porze 
jestem chętna do udziału w takich działaniach. Jestem bardzo otwarta na współpracę. Sama też próbuję się dokształcać 
i rozwijać, np. przez szkolenia logopedyczne (A2). Mając takie doświadczenie, które my też zdobywamy podczas tych 
edycji, żal byłoby tego nie kontynuować. Trzeba było poświęcić wiele przygotowań. Szkoda byłoby to zmarnować (A3). 
Nie widzę powodów, żeby nie dzielić się wiedzą (A4). Oczywiście, z ogromną przyjemnością. Ucząc innych, uczysz siebie. 
Jest to dla mnie ogromne doświadczenie. To mnie zmusza do ciągłych poszukiwań. Bardzo bym chciała dalej to robić.  
To przynosi mi dużo satysfakcji (A6).

Wszyscy aktorzy i pedagog deklarują potrzebę dalszego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie 
prowadzenia warsztatów dla nauczycieli. Wskazywali oni na potrzebę własnego rozwoju oraz weryfikacji 
wiedzy i umiejętności podczas warsztatów. Mogę rozwijać i sprawdzać swoje umiejętności. Mogę w praktyce spraw-
dzić to, czego się nauczyłem. Dlatego też warto kontynuować przygodę z tymi warsztatami (A7). Czuję ciągłą potrzebę 
pogłębiania wiedzy. Chcę sprostać kolejnym wyzwaniom i  innym projektom (A2). Jako prowadzący cały czas staram 
się docierać do nowych ćwiczeń i poszerzać swoją wiedzę z tych zagadnień. Świetnym źródłem wiedzy w pogłębianiu 
wiadomości aktora w zakresie edukacji teatralnej jest nawet YouTube, gdzie jest przedstawionych wiele świetnych ćwiczeń 
i rozwiązań. Trzeba tylko wiedzieć, czego szukać (A5). Część aktorów stwierdziła, że z jednej strony są oni otwarci 
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na poszerzenie swojej wiedzy, ale z drugiej strony problemem jest brak czasu oraz nadmiar obowiązków. Chęci 
są, ale też jest problem z czasem na dodatkowe zajęcia i szkolenia. Trzeba też poświęcać czas rodzinie, a grafik pracy aktora 
nie pomaga w tym (A1). Z racji braku czasu rzadko mam szansę wyjechać na warsztaty masterclass, aby spotkać ludzi, 
od których mogę się uczyć prowadzenia warsztatów (A5). Denerwuje mnie to, że mam wiele na głowie, ale też coś ciągle 
mnie pcha do rozwoju. Nieustannie staram się rozwijać w tym kierunku (A6).

Znaczna część badanych ocenia, że udział w warsztatach wpłynie na wzrost zainteresowania ofertą Teatru 
wśród nauczycieli i dzieci, które obejrzą lekcje pokazowe. Mam nadzieję, że tak. Lekcja powinna trwać 45 min. 
Chcemy przekazywać wiedzę przez teatr (A1). Uważam, że tak. To powinien być jeden z celów tych warsztatów – przełożenie 
na budzenie zainteresowania i przyciąganie widzów do teatru (A6). Część uczestników miała wątpliwości w tym 
zakresie, kładąc nacisk na inne istotne czynniki wpływające na zainteresowanie dzieci, młodzieży i nau- 
czycieli ofertą Teatru. Podkreślano rolę atrakcyjności proponowanych spektakli teatralnych oraz trudność 
z zainteresowaniem osób, które nie odczuwają potrzeby korzystania z oferty Teatru. Nie wiem. Chodzą nauczy-
ciele bardzo zainteresowani i ci, którzy już prowadzą zajęcia teatralne. Oni i tak prowadzą swoje dzieci do teatru (A3). 
To nie jest do końca pewne. Przede wszystkim musi być dobry teatr. Jeśli widzowie (młodzi) zobaczą dobry spektakl, 
to będą chcieli zobaczyć kolejne. Jeśli ktoś widział Hobbita, to nikt mu nie zaszczepi już złego teatru. Teatr będzie
go emocjonował i zmuszał do myślenia (A4). Dodatkowo kilkoro badanych wskazywało, że organizacja warsztatów 
dla nauczycieli jest wizytówką profesjonalizmu pracujących w nim osób oraz promocją Teatru Dramatycz-
nego w Białymstoku. Myślę, że tak. Od nas się wymaga stanięcia na wysokości zadania. Jesteśmy wizytówką teatru 
i jego oferty. Staramy się podchodzić do tego z uczciwością i rzetelnością (A2). Zawsze uważam, że każde warsztaty orga-
nizowane przez teatr są jego promocją (A5).

Analiza wywiadów TDI z nauczycielami

Wszyscy nauczyciele deklarowali, że posiadają znaczne doświadczenie w zakresie edukacji teatralnej. Jest ona 
najczęściej realizowana przez dydaktyków poprzez następujące działania: prowadzenie koła teatralnego lub 
amatorskiego teatru, realizację przedstawień szkolnych, pantomimę, ćwiczenia dramowe, inscenizacje, teatr 
cieni, odgrywanie scenek podczas lekcji, zabawy z elementami teatralnymi, ćwiczenia z wchodzenia w rolę, 



27

tworzenie scenariuszy przedstawień, projektowanie i wykonywanie kostiumów, ćwiczenie dykcji, jak również 
cykliczne spotkania teatralne dla dzieci, organizowanie wycieczek do teatru oraz akademii i innych wydarzeń 
szkolnych. Inscenizacje na podstawie baśni, odgrywanie scenek, wczuwanie się w role. Ponieważ mam do czynienia 
z młodszą grupą, są to bardzo proste formy teatralne. Jeździmy do teatru, głównie Białostockiego Teatru Lalek, ale też 
Teatru Dramatycznego i Opery (N1). Około dwudziestu nauczycieli robi takie przedstawienia, np. z okazji Dnia Dziecka. 
Na lekcjach wykorzystuję ćwiczenia, np. z wymowy, ponadto proponuję różne zabawy, w których wykorzystuje się elementy 
teatralne (N2). Na lekcjach stosuję metody teatralne, np. odgrywanie scenek, stosowanie dramy (N4). Drama, pantomima, 
inscenizacja krótkich dialogów, odgrywanie scenek rodzajowych z lektur (N5). Kilkoro badanych podkreślało, że ich 
plany dotyczące realizacji działań z zakresu edukacji teatralnej zostały ograniczone z powodu wprowadzenia 
obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 oraz w wyniku przepełnionego programu nauczania. Oprócz tego 
program jest mocno przeładowany – dzieci mają bardzo dużo lekcji. Jeśli chodzi o plan dnia i obciążenie pracą, niektórzy  
dorośli mają lepiej w swojej pracy niż te dzieci w szkole. Nie ma szans na prowadzenie koła (N6). Zabieramy dzieci do teatru, 
np. Teatru Lalek czy Teatru Dramatycznego. Kiedyś prowadziłam cykl spotkań teatralnych dla dzieci. Poznawaliśmy do- 
kładnie białostockie teatry również od kulis. W czasie pandemii tego nie robimy (N3). Nauczyciele wskazywali na róż-
norodne źródła inspiracji w zakresie prowadzonej przez nich edukacji teatralnej. Uczestnicy projektu czerpią 
inspirację z udziału w warsztatach i szkoleniach teatralnych, Internetu, własnych życiowych doświadczeń 
czy obserwacji zainteresowań dzieci. Inspiracje – głównie to są szkolenia. Jak jest okazja, to staram się doszkalać, 
wyszukuję szkolenia. Dużo wiedzy można znaleźć w Internecie, np. portal Teatroteka Szkolna (N1). Inspiracja – ze szko-
leń, Internetu oraz własnych doświadczeń (N3). Patrzę na to, czym się interesują dzieci. Biorę pod uwagę ich uzdolnienia 
i talenty, co potem wykorzystujemy w tworzeniu scenariusza, scenografii, muzyki (N5). Inspiruję się swoją młodością i tym, 
co przeżyłem w Tykocinie jako dziecko (N6).

Większość uczestników projektu nie brała udziału we wcześniejszej edycji warsztatów dla nauczycieli orga-
nizowanych przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. To moje pierwsze warsztaty. Kole-
żanki chodziły, ale sama może nie miałam odwagi (N4). To jest mój pierwszy raz (N5). Nauczyciele, którzy uczestniczyli 
w poprzedniej edycji projektu, oceniali ją bardzo pozytywnie. Tak, w edycji drugiej. Oceniam ją bardzo, bardzo dobrze 
(N1). W tamtej edycji mogliśmy posłuchać i skorzystać z doświadczenia prowadzących. Mogliśmy też na żywo zadawać 
pytania (N6). Jedna badana osoba stwierdziła, że wcześniej brała udział w innym projekcie organizowanym 
przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Nie jestem pewna, czy to było to, ale byłam 
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na zajęciach w Teatrze Dramatycznym. Były zajęcia z aktorami i na scenie, były tworzone scenariusze (N2). Wszyscy 
nauczyciele ocenili obecną edycję warsztatów pozytywnie. Wskazywali, że warsztaty były prowadzone przez 
profesjonalistów i  zostały zorganizowane w nowatorskiej formie. Dodatkowo podkreślali korzyści płynące 
z bliskiej współpracy z aktorami i pedagogiem, dobrą komunikację z prowadzącymi, uzyskiwanie wsparcia 
i merytorycznej krytyki oraz fakt, że zostali zainspirowani do podejmowania nowych działań w zakresie 
edukacji teatralnej. Oceniam ją też dobrze. Mieliśmy szkolenie z pedagogiem teatralnym, to było bardzo inspirujące, 
to człowiek profesjonalny, zna się na tym. Współpraca z panią Moniką jest bardzo satysfakcjonująca. Jest bardzo dobra 
komunikacja ze strony teatru. Współpraca z aktorami na najwyższym poziomie, nie mam żadnych zastrzeżeń (N1). Obecna 
forma warsztatów jest dobra. Teraz jest lepszy kontakt z aktorem. Może to i jest lepiej, że to jest w formule jeden na jeden. 
Jestem w stałym kontakcie z aktorką, z którą jestem w parze. Na warsztatach mieliśmy też możliwość porozmawiania 
z pedagogiem teatru i przećwiczenia wielu rzeczy (N2). Nie mam nic przeciwko takiej wersji szkolenia. Jest to dla mnie 
bardzo inspirujące doświadczenie. Gdybyśmy mieli więcej czasu, moglibyśmy stworzyć więcej kreatywnych rzeczy. Dobrze 
się dogadywaliśmy z moim współpracownikiem z pary. To było bardzo obiecujące na przyszłość. Pedagog. Byłam pozy-
tywnie zaskoczona, choć to była forma online. To była bardzo konstruktywna dyskusja (N5). Praca z p. Bernardem – super, 
jest otwarty, elastyczny, z pomysłami, dzieci go bardzo lubiły. Przychodził do naszego przedszkola i został bardzo dobrze 
odebrany (N3). Jeden dydaktyk sygnalizował, że konieczność przeprowadzenia niektórych spotkań w formie 
online nieznacznie ograniczyła jego możliwości edukacyjne. Mam kontakt tylko z jednym aktorem, od którego mogę 
się uczyć. To bardzo ciekawy pomysł. Problemem jednak było zdrowie i niemożność kontaktu osobistego (N6). Część 
badanych osób zadeklarowała dość sprecyzowane oczekiwania wobec obecnej edycji warsztatów, kładąc nacisk  
na profesjonalizm prowadzących warsztaty oraz poznanie nowych form edukacji teatralnej. Wszystkie oczeki- 
wania według respondentów zostały spełnione. Oczekiwałam, że dostanę profesjonalne szkolenie. Była też pewna oba-
wa, czy damy radę. Poczułam się wyróżniona. Oczekiwania zostały zaspokojone (N4). Sądziłam, że będzie to naprowadzenie 
nas na pewne rozwiązania i skrytykowanie nawet nas za pewne rzeczy typowo nauczycielskie. Spodziewałam się, że będę  
mogła posłuchać kogoś, kto ma doświadczenie i jednocześnie zaczerpnę od niego ciekawe pomysły. Uważam, że te ocze-
kiwania zostały zaspokojone, bo na szczęście scenariusz został konstruktywnie skrytykowany i poddany dyskusji (N5). 
Niektórzy nauczyciele mówili, że mimo braku sprecyzowanych oczekiwań otrzymali inspirującą wiedzę oraz 
pozytywnie oceniają komunikację z aktorami oraz organizację warsztatów. Myślałam, że spotkania z aktorami 
będą ustalane przez pracowników teatru, że to będą spotkania w  teatrze. Okazało się, że tu jest całkowita swoboda, 
umawiamy się mailowo i prywatnie. Nie ma sztywnych godzin spotkań ustalonych przez Teatr. Akurat ja lubię taki 
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większy rygor, ale ta luźniejsza forma nie wpływa na terminowość i rezultaty. Taka forma pracy to dla mnie nowość – 
praca nastawiona bardziej na samodzielność. Pedagog i aktorka odpowiadają na wszystkie pytania (N1). Oczekiwania? 
Raczej nie miałam. Ogólnie jestem ciekawa nowych rzeczy. Spodziewałam się czegoś nowego. Zawsze po warsztatach mam 
chęć przepracowania tego z dziećmi. Uważam, że to bardzo wzbogaca mój warsztat pracy. Zależało mi też na nawiązaniu 
kontaktu z aktorami pracującymi na scenie. Warsztaty rozbudziły moją chęć udziału na kolejnej edycji (N2). Jeden dy-
daktyk wyraził swoje obawy związane z prowadzeniem lekcji pokazowych. Jeśli chodzi o lekcje pokazowe, to trochę 
się tego obawiam. Mamy tylko jeden dzień na przygotowanie tego. Co będzie, jak ktoś zachoruje? (N6).

Badani nauczyciele wymienili różnorodne zalety edukacji teatralnej uczniów. Podkreślali, że wpływa ona na 
rozwój określonych cech charakteru, wyobraźni i kreatywności u dzieci/młodzieży oraz wzmacnia u uczniów 
poczucie pewności siebie podczas wystąpień publicznych. Na pewno otwarcie dzieci i wykształcenie u nich poczucia 
pewności siebie, odwagi. Rozwija takie cechy jak otwartość, śmiałość, sprawczość. Pomaga przy wystąpieniach publicz- 
nych, rozwija wyobraźnię i kreatywność (N1). Ośmielanie młodych ludzi do wystąpień publicznych. To może być psy-
chologiczne otwieranie (N4). Inni mówili, że edukacja teatralna pozytywnie wpływa na przepracowanie emocji 
u dzieci/młodzieży, działa aktywizująco oraz stanowi odskocznię dla uczniów od standardowego programu 
nauczania. Same dzieci są bardziej rozbudzone, zainteresowane, aktywne (N2). Całe wychowanie przez sztukę, szczególnie 
teatralną, daje dzieciom możliwość wyrażania swoich emocji. Dzieci muszą sobie z tymi emocjami radzić, mogą to uze-
wnętrzniać (N3). W sytuacji przeładowania programem nauki w szkole teatr jest odskocznią od ciągłego siedzenia w książ-
kach (N6). Część nauczycieli zwracała uwagę, że edukacja teatralna umożliwia uczniom nabycie konkretnych 
umiejętności, m.in. prawidłowej wymowy, dykcji, jak również autoprezentacji, rozwoju swojego potencjału 
czy kompetencji związanych z  odpowiednim zachowywaniem się w  teatrze oraz wiedzy dotyczącej jego 
funkcjonowania. Poprawa wyrazistości mowy. Dzieci potem dużo lepiej mówią. Dzieci wiedzą, jak się poruszać po scenie, 
jak stanąć, jak nawiązywać kontakt z innymi osobami. To są umiejętności nie tylko potrzebne w teatrze, ale w codziennym 
życiu (N2). Dzięki zajęciom dzieci dowiadują się, co to jest teatr, zapoznają się z zawodem aktora oraz innych osób, jak 
np. reżyser, charakteryzator, scenarzysta, garderobiana. To wszystko wzbogaca wiedzę młodego człowieka. Udział w spek-
taklach i rozmowy o zachowaniu się w teatrze mają również pozytywny wpływ wychowawczy (N3). Uczeń, który stworzył 
scenariusz przedstawiony przez kolegów, zaczął rozmawiać z innymi dorosłymi niż tylko ze mną. Zaufał innym dorosłym  
i zaczął się rozwijać w kierunku, w którym zainspirowała go grupa teatralna – poszedł na dziennikarstwo (N5).
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Z analizy wywiadów wynika, że najczęściej występującymi barierami w realizacji edukacji teatralnej wśród 
uczniów są koszty związane z organizacją wyjść dzieci/młodzieży do teatru, ograniczenia związane z pande-
mią COVID-19, nieśmiałość niektórych uczniów przed wystąpieniami oraz brak czasu u uczniów na edukację 
teatralną, co wynika z przeładowanego programu nauczania. W sumie to pandemia mocno krzyżuje plany (N1). 
Chciałabym, aby dzieci częściej chodziły do teatru. Wyjście do teatru kosztuje (N2). Dzieci chętnie wychodzą na różne 
wydarzenia i spektakle, uczestniczą w zajęciach, ale jedynym minusem są koszty (N3). Dzieci są przeciążone zajęciami 
dodatkowymi, więc tworzenie grupy teatralnej, która regularnie spotyka się o stałej porze, jest bardzo trudne. Dzieci  
są chętne i aktywne, ale mają bardzo dużo zajęć (N5). Przede wszystkim nie ma czasu na robienie teatru przez zły plan lek-
cji i przeładowane programy (N6). Niektórzy badani mówili, że barierą wdrażania edukacji teatralnej w szkołach 
i przedszkolach są niedostatki infrastruktury, niechęć ze strony innych nauczycieli czy niewystarczająca liczba  
szkoleń. Może trochę za mało szkoleń (N1). Chciałabym mieć reflektory czy lepsze nagłośnienie, ale szkoły nie stać na taki 
sprzęt (N2). Czasem może być jakaś niechęć ze strony zazdrosnych innych nauczycieli (N4).

Niemal wszyscy uczestnicy zaznaczają, że dydaktycy potrzebują odpowiedniego przygotowania do prowadze-
nia edukacji teatralnej. Część z nich podkreśla, że nauczyciele, którzy chcą się tym zajmować, powinni mieć 
odpowiednie kompetencje miękkie i wrażliwość. Po pierwsze, liczy się wrażliwość nauczyciela, która jest albo jej 
nie ma (N4). Nauczyciel, który chce się za to zabrać, musi mieć jakieś doświadczenie i przygotowanie. Nie powinno się 
przydzielać tych zadań osobom, które nie posiadają kompetencji miękkich. Brak wrażliwości może spowodować, że kogoś 
się niechcący skrzywdzi (N5). Badani wskazywali, że aby dobrze przygotować się do pracy z dziećmi i młodzieżą 
w zakresie edukacji teatralnej, trzeba uczestniczyć w profesjonalnych warsztatach oraz szkoleniach. Dydaktycy 
wskazywali również, że edukacji teatralnej nie można nauczyć się na studiach czy podczas prowadzenia lekcji. 
Wszelkie warsztaty w różnych formach są bardzo ważne. Nauczyciele w przedszkolach powinni coś takiego mieć (N3). 
Na studiach nie miałam edukacji teatralnej. Była edukacja plastyczna i muzyczna. Teatralna nie istniała. Po studiach peda- 
gogicznych nauczyciele muszą sami się dokształcać (N1). Jedna badana osoba stwierdziła, że nauczyciele nie potrze-
bują szczególnego przygotowania, aby prowadzić działania z zakresu edukacji teatralnej uczniów, ale powinni 
mieć odpowiednie cechy charakteru oraz stały kontakt z  profesjonalistami. Osoba, która prowadzi teatr, nie 
musi być zawodowcem, ale powinna być kimś, mieć charyzmę, osobowość i umiejętności. Gdyby nauczyciele nie mieli  
kompetencji, to i tak by prowadzili te koła i teatry, bo im się chce to robić. Ja sam chciałbym mieć kontakt z zawodowcami,  
żeby się rozwijać (N6).
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Wszyscy badani stwierdzili, że nie spotkali się z podobną ofertą warsztatów, a część z nich dodatkowo wyli- 
czała, w jakich innych szkoleniach z zakresu edukacji teatralnej brała udział. Byłam w Miejskim Ośrodku Dosko-
nalenia Metodycznego, były warsztaty z robienia pacynek oraz kamishibai – teatr japoński. Nie kojarzę żadnych większych 
inicjatyw, tylko te warsztaty w Teatrze Dramatycznym (N1). Szkolenia w MODM oraz w CEN przy ul. Złotej – to były szko-
lenia teatralne (N2). Nie zetknąłem się. Projekt Teatr – Lubię to! to był mój pierwszy kontakt z takimi zajęciami (N6).
Dydaktycy w większości przypadków deklarują, że wykorzystali już wiedzę praktyczną wyniesioną z warszta-
tów podczas edukacji ich uczniów. Wskazują na wszechstronne możliwości wykorzystania wiedzy praktycz-
nej z warsztatów w ich pracy. Jest ona wykorzystywana zarówno podczas lekcji, zajęć teatralnych, jak i w te-
atrze amatorskim. Udało mi się już wykorzystać. Przepracowuję wszystko z dziećmi na zajęciach teatralnych i lekcjach. 
Ćwiczenie z kartką – zaginanie jej w różny sposób i dzieci naśladują ruchy kartki. Ćwiczenia oddechowe. Casting do roli –  
dziecko chce zdobyć rolę i się prezentuje – to jest w formie zabawy (N2). Napisaliśmy już scenariusze i w tym tygodniu 
odbyły się już trzy zajęcia. Dzieci miały więc cały tydzień teatralny (N3). Wykorzystałem to jako animator kultury 
w  teatrze amatorskim (N6). Większość nauczycieli mówiła, że ma również konkretne plany wykorzystania 
wiedzy z warsztatów. Już klasie zapowiedziałam, że będą lekcje. Na pewno będę się starała wprowadzić ćwiczenia 
dramowe, których jeszcze nie znałam. Oglądałam z uczniami nagranie IV części Dziadów – uczniowie śledzą nagranie 
i porównują je z tekstem. Porównując, poznajemy, co sprawia, że spektakl się podoba. W tekście nie było didaskaliów, 
to aktorzy i  reżyser sprawili, że przekaz jest taki a  nie inny. Różne praktyczne ćwiczenia z Adamem – na pewno 
wykorzystam. Pomysł: lekcja połączona – literatura i  spektakl. Po spektaklu omawiamy lekturę (N4). W najbliższy 
poniedziałek chcę wykorzystać wiedzę i inspirację z warsztatów: elementy dramy, odgadywanie emocji (kalambury), od-
gadywanie postaci literackich. Chcemy też bawić się w podchody i wśród zadań będzie śpiewanie piosenek z podziałem 
na role (N5).

Wypowiedzi wszystkich uczestników warsztatów wskazywały, że planują oni w przyszłości poszerzać swoją 
wiedzę w zakresie edukacji teatralnej. Część dydaktyków podawała również konkretne wskazania co do tema-
tów przyszłych szkoleń. Jak najbardziej, zawsze jestem chętna. Interesują mnie zabawy teatralne dla dzieci. Liczę, 
że jeszcze zostaną mi pokazane nowe rzeczy, które mi się przydadzą i zaciekawią dzieci (N2). Oczywiście, że tak. Szczególnie 
interesuje mnie strona reżyserska, ale również zadania aktorskie, etiudy, zajęcia z budowania roli (N4). Tak, czuję taką 
potrzebę. Chciałbym się rozwijać w kierunku budowania postaci. Postacie często poprzechodzą przemianę, ewoluują (N5). 
Wszystkie osoby biorące udział w  badaniu stwierdziły, że Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki 
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w Białymstoku jest w stanie zapewnić zdobycie preferowanej przez nich wiedzy i umiejętności, które będą 
przekazywane przez profesjonalistów. Tak, właśnie poprzez takie warsztaty. Jest tam bardzo profesjonalna kadra. Cenię 
sobie pracę z aktorami i reżyserami. Dobrze wspominam pracę z panem Grzegorzem Suskim z poprzedniego roku (N1). 
Chętnie się dowiem o sposobach pracy z dziećmi. Teatr za pomocą takich warsztatów jest w stanie mi w tym pomóc (N3). 
Przede wszystkim chciałbym się rozwijać w reżyserii, po drugie, w pracy z aktorem, po trzecie, w pisaniu scenariuszy lub 
ich wyszukiwaniu. Uważam, że teatr może mi w tym pomóc (N6). Badani byli też pytani o tematykę ewentualnych 
przyszłych warsztatów, którą uważają za interesującą. Część z nich wskazywała, że interesują ich szkolenia 
z  zakresu reżyserii, budowania roli przez aktora/reżysera i  pisania scenariuszy przedstawień teatralnych. 
Mogłyby być warsztaty w podobnej formie, z nowymi metodami pracy aktorskiej, ale z możliwością wyboru tematu 
i napisania scenariusza według własnego pomysłu (N3). Reżyseria i praca z aktorem (N6). Inni za atrakcyjne uważają 
warsztaty, które umożliwią im realizację przedstawień i  zajęć szkolnych/przedszkolnych oraz tematykę 
musicalową i cyrkową. Mnie głównie interesują metody, wskazówki i pomysły na organizację przedstawień szkolnych 
i przedszkolnych (N1). Tematyka musicalowa byłaby dla mnie intersująca lub tematyka cyrkowa jako widowisko – show, 
który ma przedstawić jakąś historię, ale w formie cyrkowej (N5).

Nauczyciele sygnalizują różne potrzeby uczniów w zakresie edukacji teatralnej w zależności od ich wieku. Zda- 
niem badanych dzieci w wieku przedszkolnym i z najmłodszych klas szkoły podstawowej można najskuteczniej 
edukować teatralnie poprzez zabawę i udział w prostych przedstawieniach. Dzieci po prostu lubią występować 
i zapraszać rodziny na takie występy (N1). Dla nich to wszystko to jest zabawa. Zabawa daje satysfakcję, poczucie uczest-
niczenia w czymś ważnym, pokazania, co się lubi (N2). Dzieci raczej nie wyrażą potrzeb, jeśli nie poznają tego na zaję-
ciach. One pragną przede wszystkim zabawy (N3). Inni nauczyciele podkreślają, że edukacja teatralna starszych 
dzieci, zwłaszcza młodzieży, musi być bardziej zróżnicowana, atrakcyjna, umożliwiająca wyrażanie samego 
siebie i oderwana od standardowych form nauczania. Nie można też przedobrzyć, np. z lekturami. Uczniowie czasem 
piszą recenzje sztuk, które oglądali (N4). Dzieci uwielbiają błyszczeć na scenie. Są bardzo otwarte i chętne do współpracy, 
lubią się pokazywać. Uwielbiają się prezentować. Nie muszą być perfekcyjne, nie muszą robić wszystkiego najlepiej, ale 
chcą się pokazać. Jest im to potrzebne do wyrażania samego siebie (N5). Poprzez teatr czują się docenieni. Czują, że robią 
rzeczy wielkie. To jest coś więcej niż siedzenie w książkach. Wyjście na scenę powoduje, że coś większego im się udało 
zrobić, czują, że są wartościowymi ludźmi (N6).
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Uczestniczący w projekcie nauczyciele zaznaczają, że systematycznie korzystają z oferty teatru. Chodzę do te-
atru na wszystko, co mogę. Bez względu na to, czy te warsztaty się odbywają, czy nie, ja i tak chodzę do teatru (N3). 
Jestem na bieżąco z repertuarem. Ostatnio są tam grane farsy i nie wszystko widziałam. Jeśli są lektury, to jestem tym 
zainteresowana. Nie znaczy to jednak, że na wszystko chodzę i na wszystko pójdę (N4). Niektórzy dydaktycy deklarują, 
że byli widzami konkretnych spektakli, które wystawiano na scenach Teatru Dramatycznego im. Aleksandra 
Węgierki w Białymstoku. Tak, jak najbardziej. Śledzę repertuar, jestem w kontakcie z tymi ludźmi. Byłem niedawno 
z córką na Błocie (N6). Część z nich podkreśla, że na bieżąco śledzi repertuar Teatru Dramatycznego i chodzenie 
na spektakle traktuje jako swoją pasję. Często chodzę do teatru i już bardziej nie mogę być zainteresowana. To jest 
mój konik, moja pasja (N2). Jedna osoba stwierdziła, że dzięki warsztatom bardziej zainteresowała się ofertą 
spektakli dla dzieci. Zainteresowałam się ofertą dla dzieci. Teatr Dramatyczny kojarzył się głównie ze sztuką dla 
dorosłych, a okazuje się, że jest świetna oferta dla dzieci, np. Hobbit, Kopciuszek, Koziołek Matołek (N1). Tak, dziś idę 
na próbę generalną z synem. Cały czas na bieżąco śledzimy repertuar (N5).

Badani mówili o potrzebie istnienia zróżnicowanej oferty Teatru w aspekcie proponowanych spektakli dla 
dzieci. Istotne jest, zdaniem nauczycieli, położenie nacisku na przedstawienia teatralne będące adaptacją 
lektur szkolnych, klasyczne spektakle oraz na bajki dla dzieci. Na pewno spektakle do lektur szkolnych. Dzięki temu 
ciekawiej się pracuje z treścią lektury. Czasem też podejmowane są trudne tematy i spektakl pomaga je zrozumieć (N2). 
Na pewno bajki dla dzieci. Dzieci chętnie odbierają wszystko (N3). Na pewno klasyka i lektury szkolne. Również będzie 
to klasyka, która nie jest w kanonie lektur (N4). Dzieci też uwielbiają lektury. Chciałbym zobaczyć Małego Księcia (N5). 
Tematyka przede wszystkim szkolna – lektury i  spektakle młodzieżowe (N6). Niektórzy badani wskazywali na 
potrzebę organizacji warsztatów teatralnych dla dzieci oraz na stworzenie stałej comiesięcznej oferty dla szkół  
oraz propozycji spektakli wyjazdowych. Przydałyby się też warsztaty teatralne dla dzieci. Oprowadzanie po teatrze 
oraz opowieść o nim – to jest dla dzieci magia. Dzieci bardzo się ekscytują wejściem za kulisy (N2). Wadą chyba jest 
to, że nie mogę przebierać w ofercie jak w przypadku repertuaru kin. Powinna być stała comiesięczna oferta dla szkół. 
W każdym miesiącu powinna być możliwość wyboru z oferty. Wiem, że to jest bardzo trudne. Interesuje mnie oferta 
wyjazdowa z Teatru Dramatycznego – aby aktorzy jeździli po szkołach z monodramem lub krótkim spektaklem zagranym 
przez parę osób (N6). Poszczególni nauczyciele wskazywali na potrzebę wprowadzenia bardziej współczesnego 
repertuaru dla dzieci oraz unikania określonych form przedstawień w aspekcie proponowanego repertuaru 
dla szkół. My głównie pracujemy na baśniach, ale chciałabym czegoś na bazie nowych pozycji, np. były wystawiane 
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adaptacje na podstawie książek Grzegorza Kasdepke. Dzieci już znają klasykę, dobrze byłoby wystawiać też coś bardziej 
współczesnego, nowych autorów, nowe powieści (N1). Farsa na pewno nie jest gatunkiem, który moja młodzież musi 
oglądać ze mną. Kładę nacisk na rozróżnienie między kulturą masową i kulturą popularną. Teatr czy Opera to nie jest 
np. miejsce na disco polo. Chętnie zobaczę ponownie Mistrza i Małgorzatę (N4).

Wnioski i rekomendacje z badania ilościowego CAWI

•	 Lekcja pokazowa pozytywnie wpłynęła na umiejętność odbioru spektakli teatralnych przez uczniów. 89% 
respondentów stwierdza, że uczestnictwo w niej zdecydowanie lub raczej wpłynie na ich umiejętność 
percepcji spektakli teatralnych.

•	 87% widzów uznało, że spektakl w pełni lub w dużym stopniu spełnił ich oczekiwania. Nie wystąpiły żadne  
odpowiedzi negatywne. Świadczy to o bardzo pozytywnym odbiorze wydarzenia wśród uczniów. Wynik 
ten koreluje pozytywnie ze wskaźnikiem ogólnej oceny lekcji pokazowej, gdzie 86% ankietowanych oce-
niło ją jako bardzo dobrą lub dobrą. 

•	 Wszystkie ewaluowane aspekty dotyczące lekcji pokazowej zostały ocenione bardzo wysoko. Dotyczy to 
zarówno języka aktorów oraz scenariusza (wskazania „w sam raz” osiągnęły dla każdego wymiaru ponad 
90%). Jedynie w przypadku długości trwania lekcji co czwarty ankietowany wyrażał pragnienie, aby była 
ona dłuższa, co także pośrednio zaświadcza o pozytywnym odbiorze wydarzenia. 

•	 Z  analizy źródeł pozyskania informacji o  przedstawieniach wystawianych przez Teatr Dramatyczny  
im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku wynika, że najczęściej uczniowie dowiadują się o nich od zna- 
jomych i rodziny (ponad 40% wskazań), następnie z Facebooka (24%) oraz pozostałych portali internetowych 
(26%). Kolejnym pod względem efektywności źródłem jest strona internetowa Teatru (23%).

•	 Zdaniem zdecydowanej większości badanych (92%) Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Bia-
łymstoku powinien w przyszłości realizować projekty takie jak lekcja pokazowa.
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•	 Na pytanie otwarte, o co uzupełnić lekcję pokazową, odpowiedzi w większości wyrażały pochwałę dla 
organizatorów i nie sugerowały jakichkolwiek zmian. Jedynie kilka osób wyrażało pragnienie, aby w przy- 
szłości wydłużyć lekcję pokazową, umieścić w niej więcej ćwiczeń teatralnych, które bardziej angażowa-
łyby uczniów. 

Na podstawie wniosków uzyskanych w wyniku realizacji badania CAWI wśród widzów spektaklu sporządzona 
została następująca rekomendacja:

Pozytywne oceny lekcji pokazowej we wszystkich zastosowanych do ewaluacji wymiarach dowodzą, że od-
biorcom podoba się włączenie ich w działania aktorskie. Rekomenduje się jedynie wydłużenie tego rodzaju  
lekcji poprzez zaprojektowanie scenariuszy na kilka kolejnych spotkań oraz zastosowanie większej ilości 
ćwiczeń teatralnych.

Wnioski i rekomendacje z indywidualnych wywiadów pogłębionych

Aktorzy i pedagog

•	 Badani we wszystkich przypadkach deklarowali, że posiadają znaczne doświadczenie w prowadzeniu war-
sztatów dla nauczycieli. Wskazywali również, że brali udział w poprzednich edycjach projektu „Teatr –  
Lubię to!” jako prowadzący warsztaty dla nauczycieli. Warsztaty najczęściej były realizowane poprzez  
następujące działania: dramę, terapię poprzez teatr, rozmowy kierowane, czytanie performatywne, etiudy 
aktorskie, ćwiczenia dykcyjne i z wyrazistości wymowy, ćwiczenia integracyjne, mapy myśli, warsztaty 
z prowadzenia kół teatralnych, warsztaty z pisania scenariusza.

•	 Badani wskazywali na różnorodne źródła inspiracji w realizacji warsztatów dla nauczycieli. Czerpali je prze- 
de wszystkim z: obserwacji życia codziennego, specjalistycznych podręczników, analizy przedstawień i sce- 
nariuszy teatralnych, własnych doświadczeń zawodowych, profesjonalnych szkoleń i kursów, studiów 
podyplomowych, jak również z oferty Instytutu Teatralnego, ze spotkań z nauczycielami, dziećmi, mło-
dzieżą czy studentami oraz z doświadczeń związanych z prowadzeniem własnej fundacji.
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•	 Część badanych zwróciła uwagę, że ich udział w warsztatach dla nauczycieli nie wpłynął na ich pracę 
zawodową. Niektórzy z nich wskazywali, że kontakt z nauczycielami jest dla nich źródłem inspiracji  
do zagrania konkretnej postaci. Pewne osoby podczas prowadzenia warsztatów odczuły ich zwrotny 
wpływ na siebie. Nieliczni wskazywali na znaczenie warsztatów w aspekcie uzyskiwania przez nich wie-
dzy z zakresu metod pracy edukacyjnej z dziećmi, poznania potrzeb nauczycieli wobec warsztatów oraz 
możliwości dostosowywania spektakli teatralnych do wymagań najmłodszych widzów.

•	 Wypowiedzi wszystkich aktorów i pedagoga sygnalizowały, że prowadzenie poszczególnych edycji pro-
jektu wymagało od nich wykorzystania nowych kompetencji oraz umiejętności. Część deklarowała, że naj-
trudniejsza była dla nich druga edycja projektu, ponieważ wymagała prowadzenia warsztatów w formie 
online. Inni wskazywali, że obecna edycja warsztatów wymusiła na nich wypracowanie nowych metod 
współpracy z nauczycielami oraz umożliwiła realizację odmiennych, bardziej praktycznych, działań.

•	 Najczęściej występującą odpowiedzią badanych na pytanie dotyczące oceny lekcji pokazowej realizowa- 
nej w ramach projektu było wskazanie, że pary nauczyciele–aktorzy są do nich dobrze przygotowani. 
Jedna osoba stwierdziła, że jest to wydarzenie dość trudne i  stresujące dla nauczycieli. Badani pod- 
kreślali, że lekcje pokazowe to wartościowa, nowatorska i  skuteczna forma edukacji teatralnej dzieci 
i młodzieży.

•	 Aktorzy biorący udział w projekcie zaznaczają, że ich współpraca z  nauczycielami podczas projektu 
układała się bardzo dobrze. Trzy badane osoby nie wyraziły opinii na ten temat. Część z nich dodatkowo 
podkreślała, że współpraca z  nauczycielami opierała się na partnerskich relacjach, a  sami dydaktycy 
wykazywali się zaangażowaniem, otwartością i profesjonalizmem.

•	 Badani deklarują, że nie mieli specjalnych oczekiwań wobec współpracy z nauczycielami. Aktorzy stwier-
dzili, że odczuwane na początku projektu obawy w trakcie jego realizacji zanikły, a sama współpraca była  
interesującym doświadczeniem. Dwie osoby wspomniały, że oczekiwały wsparcia konsultacyjnego i orga-
nizacyjnego związanego z projektem, które zostało im udzielone przez pracowników Teatru.
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•	 Badani wymienili liczne i zróżnicowane zalety edukacji nauczycieli w formie warsztatowej. Podkreślali, 
że edukacja nauczycieli w takiej formie wpływa na uzyskanie przez nich praktycznych kompetencji oraz 
rozwija wyobraźnię i kreatywność w prowadzeniu lekcji. Według badanych ważnym aspektem tej formy 
edukacji nauczycieli jest uzyskanie przez nich narzędzi do edukacji dzieci jako świadomych odbiorców 
spektakli teatralnych, cechujących się otwartością i wrażliwością. Inni respondenci mówili, że są krytycz- 
ni wobec sposobu oceniania dzieci na konkursach recytatorskich, co powinno być uwzględnione w eduka-
cji nauczycieli.

•	 Najczęściej występującą barierą w prowadzeniu edukacji teatralnej wśród nauczycieli są według bada-
nych początkowe obawy dydaktyków oraz ich niechęć do zaangażowania się w część zaprojektowanych 
działań. Dotyczy to głównie nauczycieli z dłuższym stażem pracy oraz biorących udział w tego typu dzia- 
łaniach „na siłę”. Nieliczni sygnalizowali, że problemem w  realizacji warsztatów są pewne kwestie 
organizacyjne, które powinny zostać naprawione w przyszłych projektach.

•	 Wszyscy aktorzy i pedagog zaznaczają, że nauczyciele potrzebują szczególnego przygotowania do pro-
wadzenia działań w zakresie edukacji teatralnej uczniów. Część wskazuje, że nauczyciele powinni mieć  
wiedzę, kompetencje i  umiejętności związane z  edukacją teatralną, jak również charakteryzować się  
tzw. kompetencjami miękkimi. Kilkoro uczestników podkreśla, że nauczyciele, którzy chcą się zajmować  
edukacją teatralną, powinni wykazywać się pasją i zaangażowaniem, przyjmować otwartą postawę, aby 
świadomie odbierać przedstawienia. Kilku badanych deklarowało, że nauczyciele muszą systematycznie 
uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez specjalistów, aby edukować dzieci i młodzież na od- 
powiednim poziomie. Parę osób mówiło, że aktorzy zajmujący się edukacją teatralną powinni uzyskać 
odpowiednie kompetencje pedagogiczne.

•	 We wszystkich wypowiedziach uczestników badania było sygnalizowane, że wyrażają oni chęć udziału 
w kolejnych warsztatach jako prowadzący/prowadząca zajęcia. Część wskazywała, że ich udział w przy-
szłych projektach będzie uzależniony od decyzji lub zaproszenia osób je organizujących.
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•	 Wszyscy badani odczuwają potrzebę poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia 
warsztatów dla nauczycieli, aby móc je wykorzystać w przyszłości. Wskazywali oni na potrzebę własnego 
rozwoju oraz weryfikowania wiedzy i  umiejętności podczas warsztatów. Część aktorów stwierdziła,  
że jest otwarta na poszerzanie swojej wiedzy, ale problemem jest brak czasu oraz nadmiar obowiązków.

•	 Znaczna część badanych ocenia, że udział w warsztatach wpłynie na wzrost zainteresowania nauczycieli 
i dzieci ofertą Teatru. Kilka osób miało wątpliwości w tym zakresie, kładąc nacisk na inne istotne czyn-
niki wpływające na zainteresowanie ofertą Teatru wśród dzieci, młodzieży i  nauczycieli. Podkreślano 
rolę atrakcyjności proponowanych spektakli oraz trudność z zaangażowaniem osób, które nie odczuwają 
potrzeby korzystania z oferty Teatru. Część wskazywała, że organizacja warsztatów dla nauczycieli jest 
wizytówką profesjonalizmu pracujących w nim osób oraz promocją Teatru Dramatycznego im. Aleksandra 
Węgierki w Białymstoku.

Rekomendacje

•	 Rekomendowane jest kontynuowanie przyjętej formy warsztatowej. Organizacja warsztatów została oce-
niona wysoko przez badanych aktorów i pedagoga.

•	 Część badanych wskazywała, że barierą w realizacji edukacji teatralnej wśród nauczycieli jest niechęć 
niektórych dydaktyków do zaangażowania się w część zaprojektowanych działań. Dotyczy to głównie 
nauczycieli z dłuższym stażem pracy oraz biorących udział w tego typu działaniach „na siłę”. Nieliczni 
sygnalizowali, że problemem w realizacji warsztatów są pewne kwestie organizacyjne. Rekomendowane 
jest rozważenie możliwości prowadzenia konsultacji z osobami prowadzącymi warsztaty podczas pro-
jektowania działań organizacyjnych.

•	 Część badanych deklarowała, że najtrudniejsza była dla nich druga edycja projektu, ponieważ wymagała 
prowadzenia warsztatów w formie online. Rekomendowane jest rozważenie opcji wprowadzenia dodat-
kowych szkoleń dla prowadzących warsztaty z ich realizacji w formie online.
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•	 Kilkoro badanych wyraziło otwartość na poszerzanie swojej wiedzy w zakresie prowadzenia warsztatów 
dla nauczycieli, ale problemem jest brak czasu oraz nadmiar obowiązków. Rekomendowane jest rozważenie 
opcji wprowadzenia odpowiednich zmian w obowiązkach służbowych aktorów.

Nauczyciele

•	 Wszyscy nauczyciele deklarowali, że mają dość znaczne doświadczenie w zakresie edukacji teatralnej. 
Edukacja teatralna najczęściej jest realizowana przez dydaktyków poprzez następujące działania: prowadze- 
nie koła teatralnego czy amatorskiego teatru uczniowskiego, realizację przedstawień szkolnych, pantomi-
mę, ćwiczenia dramowe, inscenizacje, teatr cieni, odgrywanie scenek podczas lekcji, zabawy z elementami 
teatralnymi, ćwiczenia z  wczuwania się w  rolę, tworzenie scenariuszy przedstawień, projektowanie 
i wykonywanie kostiumów, ćwiczenia dykcji, cykliczne spotkania teatralne dla dzieci, organizowanie 
wycieczek do teatru oraz akademii i innych wydarzeń szkolnych.

•	 Kilkoro badanych podkreślało, że ich plany dotyczące realizacji działań z edukacji teatralnej zostały ogra- 
niczone z powodu wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 oraz w wyniku nieodpo-
wiedniego programu nauczania.

•	 Nauczyciele wskazywali na różnorodne źródła inspiracji w  stosowanej przez nich edukacji teatralnej. 
Czerpią je przede wszystkim z: udziału w warsztatach i szkoleniach teatralnych, Internetu, własnych ży-
ciowych doświadczeń, jak również obserwacji zainteresowań dzieci.

•	 Większość uczestników projektu nie brała udziału we wcześniejszej edycji warsztatów dla nauczycieli. 
Nauczyciele, którzy uczestniczyli w poprzedniej edycji projektu, oceniali ją bardzo pozytywnie.

•	 Wszyscy badani pozytywnie ocenili obecną edycję warsztatów. Nauczyciele wskazywali, że warsztaty by-
ły prowadzone przez profesjonalistów i zostały odpowiednio zorganizowane. Podkreślali korzyści płynące 
z bliskiej współpracy z aktorami i pedagogiem, dobrą komunikację z prowadzącymi, uzyskiwanie wsparcia 
i merytorycznej krytyki oraz to, że zostali zainspirowani do podejmowania nowych działań w zakresie 
edukacji teatralnej.
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•	 Część badanych zadeklarowała sprecyzowane oczekiwania wobec obecnej edycji warsztatów, kładąc nacisk 
na profesjonalizm prowadzących warsztaty oraz poznanie nowych form edukacji teatralnej. Wszystkie 
oczekiwania, według respondentów, zostały spełnione. Niektórzy mówili, że mimo braku wcześniejszych 
oczekiwań pozytywnie oceniają komunikację z aktorami i organizację warsztatów.

•	 Badani wymienili różnorodne zalety edukacji teatralnej uczniów. Podkreślali, że edukacja teatralna wpły-
wa na rozwój określonych cech charakteru, wyobraźni i kreatywności u dzieci/młodzieży oraz wzmacnia 
u uczniów poczucie pewności siebie i odwagi podczas wystąpień publicznych. Inni mówili, że edukacja 
teatralna pozytywnie wpływa na przepracowanie emocji u dzieci/młodzieży, działa aktywizująco oraz 
stanowi dla uczniów odskocznię od standardowego programu nauczania, który jest przeładowany. Część 
nauczycieli zwracała uwagę, że edukacja teatralna umożliwia uczniom nabycie konkretnych umiejętności, 
m.in. prawidłowej dykcji i wymowy, autoprezentacji, rozwoju swojego potencjału, kompetencji związanych 
z odpowiednim zachowywaniem się w teatrze oraz wiedzy dotyczącej jego funkcjonowania.

•	 Najczęściej występującymi barierami w realizacji edukacji teatralnej są koszty związane z organizacją 
wyjść dzieci/młodzieży do teatru, ograniczenia związane z pandemią COVID-19, nieśmiałość niektórych 
podopiecznych przed wystąpieniami oraz brak czasu uczniów na edukację teatralną, związany z prze-
ładowanym programem nauczania. Niektórzy mówili, że barierą wdrażania edukacji teatralnej w szkołach 
i przedszkolach są niedostatki infrastruktury, niechęć ze strony innych nauczycieli oraz niewystarczająca 
liczba szkoleń.

•	 Niemal wszyscy nauczyciele zaznaczają, że dydaktycy potrzebują odpowiedniego przygotowania do pro-
wadzenia edukacji teatralnej. Część podkreśliła, że nauczyciele, którzy chcą się tym zajmować, powinni 
mieć odpowiednie kompetencje miękkie i wrażliwość. Badani wskazywali, że aby dobrze przygotować 
się do pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie edukacji teatralnej, trzeba uczestniczyć w profesjonalnych 
warsztatach oraz szkoleniach.

•	 Wszyscy badani stwierdzili, że nie spotkali się z podobną ofertą warsztatów, ale część z nich brała udział  
w innych szkoleniach z zakresu edukacji teatralnej.
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•	 Dydaktycy w większości przypadków deklarują, że wiedzę praktyczną wyniesioną z warsztatów wyko- 
rzystali już podczas edukacji ich uczniów. Jest ona wykorzystywana zarówno podczas lekcji, warsztatów 
teatralnych, jak i w teatrze amatorskim. Większość nauczycieli mówiła, że posiada również pewne plany 
związane z wykorzystaniem wiedzy z warsztatów.

•	 We wszystkich wypowiedziach nauczycieli było sygnalizowane, że planują oni w przyszłości poszerzać 
swoją wiedzę w zakresie edukacji teatralnej. Część dydaktyków podawała również konkretne wskazania 
co do tematów przyszłych szkoleń. Wszystkie osoby stwierdziły, że Teatr Dramatyczny im. Aleksandra 
Węgierki w Białymstoku jest w stanie zapewnić zdobycie preferowanej przez nich wiedzy, która będzie 
przekazywana przez profesjonalistów.

•	 Badani kładli nacisk na zróżnicowaną tematykę przyszłych warsztatów, którą uważają za interesującą. 
Część wskazywała, że interesują ich szkolenia z zakresu reżyserii, budowania roli przez aktora/reżysera 
i pisania scenariuszy przedstawień teatralnych. Inni za atrakcyjne uważali warsztaty, które umożliwią  
im realizację przedstawień i zajęć szkolnych/przedszkolnych oraz tematykę musicalową i cyrkową.

•	 Nauczyciele sygnalizują różne potrzeby uczniów w zakresie edukacji teatralnej w zależności od ich wieku. 
Dzieci w wieku przedszkolnym i z najmłodszych klas szkoły podstawowej najskuteczniej edukować po- 
przez zabawę i udział w prostych przedstawieniach. Edukacja teatralna starszych dzieci, zwłaszcza mło-
dzieży, musi być bardziej zróżnicowana, atrakcyjna, umożliwiająca wyrażanie samego siebie i oderwana 
od standardowych form nauczania.

•	 Nauczyciele zaznaczają, że systematycznie korzystają z oferty Teatru. Niektórzy deklarują, że byli widzami 
konkretnych spektakli, które były wystawiane na scenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki 
w Białymstoku. Część podkreślała, że na bieżąco śledzi repertuar i chodzenie na spektakle traktują jako 
swoją pasję.

•	 Badani mówili o potrzebie istnienia różnorodnej oferty Teatru w aspekcie proponowanych spektakli dla 
dzieci. Istotne jest położenie nacisku na przedstawienia teatralne będące inscenizacją lektur szkolnych, 
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klasyczne spektakle oraz bajki dla dzieci. Niektórzy badani wskazywali na potrzebę organizacji warsztatów 
teatralnych dla dzieci oraz stworzenia stałej comiesięcznej oferty dla szkół, w tym propozycji spektakli 
wyjazdowych. Nieliczni kładli nacisk na potrzebę wprowadzenia bardziej współczesnego repertuaru dla 
dzieci oraz unikania określonych form przedstawień w aspekcie proponowanego repertuaru dla szkół.

Rekomendacje

•	 Rekomendowane jest kontynuowanie przyjętej formy warsztatowej. Organizacja warsztatów została oce-
niona przez nauczycieli wysoko, zwłaszcza w aspekcie profesjonalizmu i umiejętności komunikacyjnych 
prowadzących oraz organizacji.

•	 Kilkoro badanych nauczycieli podkreślało, że ich plany dotyczące realizacji działań z edukacji teatralnej 
zostały ograniczone z powodu wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. W kolejnej 
edycji warsztatów rekomendowane jest wprowadzenie dodatkowych ćwiczeń dla nauczycieli biorących 
udział w warsztatach z realizacji edukacji teatralnej w formie online.

•	 Nauczyciele wysoko oceniają treści przedstawiane podczas warsztatów, wskazując na ich praktyczny cha- 
rakter. Stąd wynika silna rekomendacja do tworzenia większej liczby bezpłatnych warsztatów skierowanych 
do nauczycieli. 

•	 Badani dydaktycy kładli nacisk na zróżnicowaną tematykę przyszłych warsztatów, którą uważają za in-
teresującą. Wskazane jest dokładne przeanalizowanie ich deklarowanych oczekiwań i uwzględnienie ich 
w przyszłych warsztatach.

•	 Nauczyciele biorący udział w badaniu przedstawili liczne propozycje dostosowania oferty Teatru Drama-
tycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku dla uczniów. Wskazane jest dokładne przeanalizowanie 
ich propozycji i uwzględnienia ich w ofercie.
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Narzędzia badawcze

Ankieta CAWI

M01. Proszę wpisać swój wiek.

M02. Płeć:
•	 kobieta
•	 mężczyzna

M03. Jak często uczęszczasz do teatru?
•	 w ogóle nie uczęszczam
•	 rzadziej niż raz w roku
•	 raz w roku
•	 raz na pół roku
•	 raz na kilka miesięcy
•	 raz w miesiącu
•	 raz w tygodniu lub częściej
•	 nie pamiętam

M04. Jak opiszesz swój poziom zainteresowania teatrem?
•	 zdecydowanie wysoki
•	 raczej wysoki
•	 ani wysoki, ani niski
•	 raczej niski
•	 zdecydowanie niski 
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M05. Czy uważasz, że udział w lekcji pokazowej wpłynie, czy też nie, na Twoją umiejętność odbioru 
spektakli teatralnych?
•	 zdecydowanie wpłynie
•	 raczej wpłynie
•	 ani wpłynie, ani nie wpłynie
•	 raczej nie wpłynie
•	 zdecydowanie nie wpłynie

P01. W jakim stopniu lekcja pokazowa OGÓLNIE spełniła Twoje oczekiwania?
•	 w pełni
•	 w wysokim stopniu
•	 w średnim stopniu
•	 w niewielkim stopniu
•	 nie spełniła oczekiwań 

P02. Dlaczego lekcja pokazowa nie spełniła Twoich oczekiwań?

PO3a. Czy poszczególne elementy były Twoim zdaniem odpowiednie:
długość lekcji pokazowej?
•	 za długa
•	 w sam raz
•	 za krótka

PO3b. Czy poszczególne elementy były Twoim zdaniem odpowiednie:
scenariusz lekcji pokazowej?
•	 za trudny
•	 w sam raz
•	 za łatwy
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PO3c. Czy poszczególne elementy były Twoim zdaniem odpowiednie:
język, którym posługiwali się aktorzy w trakcie lekcji pokazowej?
•	 za trudny
•	 w sam raz
•	 za łatwy

P04. Jak, OGÓLNIE, ocenił(a)byś lekcję pokazową?
•	 bardzo dobrze
•	 dobrze
•	 średnio
•	 źle
•	 bardzo źle 

P05. O jakie elementy, jeśli w ogóle, uzupełnił(a)byś lekcję pokazową?

P06. Skąd czerpiesz wiedzę na temat spektakli wystawianych przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra 
Węgierki w Białymstoku?
•	 strona internetowa Teatru
•	 Instagram
•	 Facebook
•	 YouTube
•	 inne portale internetowe
•	 rodzina/znajomi
•	 radio
•	 telewizja
•	 inne źródła, jakie?

P07. Czy Twoim zdaniem Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w  Białymstoku powinien 
realizować w przyszłości projekty takie jak lekcja pokazowa, w której brałeś(-aś) udział?
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•	 zdecydowanie tak
•	 raczej tak
•	 ani tak, ani nie
•	 raczej nie
•	 zdecydowanie nie

P08. Czy udział w  lekcji pokazowej w  ramach projektu zachęcił Cię, czy też nie, do skorzystania 
w przyszłości z oferty spektakli Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku?
•	 zdecydowanie tak
•	 raczej tak
•	 ani tak, ani nie
•	 raczej nie
•	 zdecydowanie nie

P09. Inne uwagi, którymi chciał(a)byś się podzielić.

TDI z aktorami/pedagogiem

Nr Pytanie Odpowiedź

1
Jakie są P. dotychczasowe doświadczenia związane z prowadzeniem 
warsztatów dla nauczycieli? Jak się one odbywały? Jakie metody  
P. stosuje? Skąd P. czerpie inspiracje? 

2
Czy współpraca z nauczycielami podczas warsztatów wpłynęła, czy też 
nie, na P. pracę jako aktora/aktorki/pedagoga? Jeśli tak, to w jaki sposób? 
Jeśli nie, to dlaczego?

3
Jak P. ocenia wcześniejszą edycję warsztatów? Jak ocenia P. obecną edycję 
warsztatów? Czy odpowiada P., czy też nie, obecna forma warsztatów? 
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4
Jak ocenia P. lekcje pokazowe przeprowadzone w ramach warsztatów dla 
dzieci ze szkoły podstawowej i liceum?

5
Jak ocenia P. współpracę z nauczycielami? Jakie miał(a) P. oczeki- 
wania wobec obecnych warsztatów? Czy zostały one zaspokojone,  
czy też nie?

6
Jakie są P. zdaniem najważniejsze zalety edukacji nauczycieli w formie 
warsztatowej?

7
Jakie największe bariery oraz trudności wiążą się P. zdaniem z edukacją 
nauczycieli w formie warsztatowej?

8

Czy nauczyciele potrzebują szczególnego przygotowania (umiejętności, 
kompetencji) do prowadzenia działań w zakresie edukacji teatralnej 
uczniów? Dlaczego P. tak uważa? Czy uważa P., że udział w tych 
warsztatach umożliwi uzyskanie przez nauczycieli takich umiejętności? 

9
Czy w przyszłości planuje P. udział jako prowadzący/prowadząca zajęcia 
w kolejnych warsztatach dla nauczycieli? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, 
to dlaczego?

10
Czy czuje P. potrzebę pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności 
w zakresie prowadzenia warsztatów dla nauczycieli? W jakim zakresie? 
Jeśli nie, to dlaczego?

11

Czy uważa P., że udział w warsztatach wpłynie na wzrost 
zainteresowania nauczycieli i dzieci, które oglądały lekcje pokazowe, 
ofertą Teatru (ofertą spektakli), czy też nie? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli 
nie, to dlaczego?

12 Płeć

13 Wiek
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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

Czy brał(a) P. udział we wcześniejszych edycjach warsztatów 
dla nauczycieli organizowanych przez Teatr Dramatyczny 
w Białymstoku? Jeśli tak, to w których i jak ocenia  
P. wcześniejsze edycje warsztatów?

3

Jak ocenia P. obecną edycję warsztatów? Czy odpowiada 
P., czy też nie, obecna forma warsztatów? Jak ocenia 
P. współpracę z aktorami? Jak ocenia P. współpracę 
z pedagogiem teatralnym? Jakie miał(a) P. oczekiwania 
wobec obecnych warsztatów? Czy zostały one zaspokojone, 
czy też nie?

4
Jakie są P. zdaniem najważniejsze zalety edukacji teatral- 
nej uczniów?

5
Jakie największe bariery oraz trudności wiążą się  
P. zdaniem z edukacją teatralną uczniów?

6

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? 

7

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

8

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?
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9

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? 

10
Jaka tematyka kolejnych warsztatów byłaby dla  
P. interesująca? 

11

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

12

Czy udział w warsztatach wpłynął na wzrost P. zainte-
resowania ofertą Teatru (ofertą spektakli), czy też nie? Jeśli 
tak, to dlaczego? Jeśli nie, to dlaczego? 

Jakiego typu oferta Teatru dla uczniów jest P. zdaniem 
potrzebna? W jakich wydarzeniach chciał(a)by P. brać udział 
z uczniami? Jakie spektakle chciał(a)by P. obejrzeć?

13 Płeć

14 Wiek

15
Nazwa i wielkość miejscowości, w której P. pracuje (1 – 
wieś, 2 – miasto: małe, średnie, duże)
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