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Wprowadzenie 

 

 

W „Raporcie o problemach edukacji kulturalnej”, przygotowanym 

przez Barbarę Fatygę na Kongres Kultury Polskiej w 2009 roku w 

Krakowie, znajdujemy jasną diagnozę: brakuje dziś w Polsce jednej, 

spójnej strategii dla edukacji kulturalnej, co prowadzi do tego, że 

„wypada ją uznać raczej za kolejną przestrzeń lub sferę działania 

różnych podmiotów realizujących różne cele”1. Wielość podmiotów 

podejmujących się zadań z zakresu edukacji kulturalnej sprawia, że 

ciężko ustalić zakres odpowiedzialności za ten rodzaj działań 

edukacyjnych. Trudno też o dobrą współpracę między instytucjami. 

Różnorodność celów skutkuje z kolei niemożnością jednoznacznej 

oceny wysiłków edukacyjnych i praktyk kulturalnych. Na te 

metaproblemy quasi-systemu2 edukacji kulturalnej w Polsce 

nakłada się szereg ograniczeń związanych z materialnymi, 

organizacyjnymi i kulturowymi barierami uczestnictwa w kulturze. 

 

Problemy te powracają ze zwiększoną mocą, jeśli zwrócimy naszą 

uwagę w stronę wsi i małych miast. Chociaż pewne ograniczenia w 

uczestnictwie w kulturze i edukacji kulturalnej są uniwersalne, 

niezależne od miejsca zamieszkania, regionu, odległości od dużych 

centrów kultury, wciąż to obszary wielkomiejskie wydają się być 

                                                           
1
 Fatyga Barbara, Jakiej kultury potrzebują Polacy i czy edukacja kulturalna im ją 

zapewnia? Raport o edukacji kulturalnej, MKiDN, Warszawa 2009, s. 37. 
2
 Tamże. 

uprzywilejowane w kwestii dostępu do kultury. W raporcie „Stan i 

zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce”3 autorzy 

przytaczają wiele przykładów dysproporcji między wsią a miastem, 

między centrami a peryferiami. Wychodzą od tezy o sukcesywnej 

kumulacji barier w dostępie do kultury na obszarach wiejskich, 

jednak starają się pokazać także próby zapełnienia powstałych 

braków w codziennym życiu polskiej prowincji. Owe próby 

odchodzą daleko od tradycyjnie pojmowanej działalności 

kulturalno-oświatowej i są podejmowane z dala od tradycyjnie 

działających instytucji kultury i placówek edukacyjnych. 

 

Nie inaczej rzecz wygląda w przypadku teatru. Teatr, jako gałąź 

sztuki kojarzona ze sferą kultury wysokiej, próbuje znaleźć swoje 

miejsce w świecie dominacji kultury popularnej. Życie teatralne 

toczy się nie tylko w budynkach teatrów, ale także w przestrzeni 

miejskiej, lokalnej, nawet wirtualnej. Edukacja teatralna czerpie nie 

tylko z wiedzy i umiejętności osób w profesjonalny sposób 

związanych z teatrem, korzysta także z doświadczeń pedagogów, 

animatorów i – w końcu – samych edukowanych. 

 

Zmienia się także polska szkoła, choć trudno powiedzieć w jakim 

kierunku i – tak jak w przypadku edukacji kulturalnej – wydaje się, 

że ciężko dziś wskazać jedną, spójną wizję polskiego systemu 

szkolnictwa. Taka sytuacja, chociaż sama w sobie może być 

                                                           
3
 Bukraba-Rylska Izabela, Burszta Wojciech (red.), Stan i zróżnicowanie kultury wsi 

i małych miast w Polsce. Rozproszenie i kanon, NCK, Warszawa 2011. 
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swoistym ograniczeniem, dopuszcza jednak łączenie różnorodnych 

wysiłków, koncepcji i metod kształcenia w dziedzinach 

artystycznych. 

 

Przedmiot niniejszych badań stanowią uwarunkowania i stan 

edukacji teatralnej w szkołach podstawowych na wsiach i w 

małych miejscowościach. Zajmujemy się więc wąskim wycinkiem 

edukacji kulturalnej.  

 

Po pierwsze – dotyczy ona dzieci w wieku szkolnym (6-12 lat).  

Po drugie – związana jest z kształceniem teatralnym. 

Po trzecie – ogranicza się do działań w ramach edukacji szkolnej.  

Po czwarte – skupiamy się na obszarach wsi i małych miejscowości. 

 

W raporcie, po wprowadzeniu dotyczącym Metodologii badań, 

prezentujemy wyniki w kilku rozdziałach.  

 

Część zatytułowana Dziecko jako twórca/dziecko jako odbiorca jest 

omówieniem stanu edukacji teatralnej w szkołach. Piszemy tu o 

dostępnych dla uczniów możliwościach czynnego i biernego 

zaangażowania w życie teatralne oraz o tym, z jakim teatrem dzieci 

mają kontakt w ramach szkolnej edukacji. 

  

Rozdział Dzieci do teatru/dzieci dla teatru. Teatr dla dzieci/teatr z 

dziećmi koncentruje się na różnych podejściach do edukacji 

teatralnej i różnych modelach realizacji zadań kształcenia 

artystycznego w szkołach. W tym miejscu podejmujemy kwestie 

celów i efektów edukacji teatralnej. Stawiamy pytania o cechy 

dobrego spektaklu dla dzieci oraz o kryteria decydowania o 

repertuarze proponowanym uczniom. Celem tego rozdziału jest 

pokazanie, jak różne filozofie teatru i podejścia do edukacji 

teatralnej, leżące u podstaw szkolnych działań teatralnych, 

wpływają na metody realizacji i skutki tych działań. 

 

W rozdziale Edukacja dzieci/edukacja dorosłych zwracamy uwagę 

na to, że edukacja teatralna nie jest niezależnym, samodzielnym 

zadaniem szkoły, ale jest warunkowana przez szeroki kontekst 

środowiskowy, instytucjonalny i kulturowy. Przypominamy też, że 

kwestie świadomości kulturalnej i uczestnictwa w kulturze dotyczą 

w równej mierze dzieci, jak i dorosłych. 

 

Kolejna część raportu przedstawia Uwarunkowania edukacji 

teatralnej w szkołach podstawowych: jej mocne i słabe strony, 

szanse i możliwości oraz bariery i zagrożenia. To najbardziej 

obszerny fragment raportu, mający na celu odpowiedź na pytania o 

to, co ułatwia, a co utrudnia realizację zadań edukacji teatralnej w 

szkołach podstawowych na wsiach i w małych miejscowościach. 

 

Dalej przybliżamy Potrzeby, oczekiwania i propozycje zmian, jakie 

zostały sformułowane przez samych rozmówców. 
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Całość rozważań zamykają Rekomendacje ekspertów pedagogiki 

teatru przeznaczone dla różnych kręgów odpowiadających za 

edukację teatralną najmłodszych: nauczyucieli, dyrektorów, 

pracowników instytucji kultury, decydentów.  

 

Badania, których wyniki prezentujemy w niniejszym raporcie, są 

częścią projektu pt. „Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana”,  

realizowanego od sierpnia 2012 roku przez Instytut Teatralny im. 

Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie we współpracy z Fundacją 

sztuka.idea. Projekt, wykorzystując filozofię i twórczość Jana 

Dormana, wybitnego polskiego reżysera teatralnego, ma na celu 

przeniesienie do szkół elementów pedagogiki teatru. Głównym 

punktem projektu jest spektakl teatralny dla dzieci w wieku 6-9 lat, 

prezentowany przez objazdową grupę aktorów w wybranych 

szkołach podstawowych w całej Polsce. Spektaklowi towarzyszą 

warsztaty teatralne dla nauczycieli wzbogacone materiałami 

edukacyjnymi do pracy z dziećmi oraz instalacja artystyczna 

zawierajaca elementy sceongrafii spektaklu. Niniejsze badania są 

dopełnieniem działań animacyjnych i edukacyjnych podjętych przez 

artystów i pedagogów teatru. Mamy nadzieję, że naukowe 

spojrzenie na kontekst szkolnej edukacji teatralnej, pozwoli 

praktykom – pedagogom teatru, nauczycielom, animatorom kultury 

– lepiej projektować i sprawniej realizować aktywności teatralne 

adresowane do dzieci. 

 

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie 

internetowej: http://www.dorman.e-teatr.pl/. 
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Metodologia badań 

 

 

Cele i złożenia 

Podjęte przez nas działania badawcze podporzadkowane zostały 

dwóm zasadniczym celom. Po pierwsze, chcieliśmy opisać formy, 

jakie przyjmuje edukacja teatralna w szkołach podstawowych na 

wsiach i w małych miejscowościach. Drugim celem była diagnoza 

uwarunkowań szkolnej edukacji teatralnej w podstawówkach 

oddalonych od większych ośrodków miejskich i placówek 

teatralnych. Biorąc pod uwagę powyższe cele, sformułowaliśmy 

następujące zadania badawcze: 

- rozpoznanie stanu edukacji teatralnej w szkołach podstawowych 

na wsiach i w małych miejscowościach; 

- wyłonienie i opisanie różnych modeli realizacji edukacji teatralnej 

w szkołach podstawowych; 

- zdiagnozowanie barier i możliwości dla edukacji teatralnej 

realizowanej w szkołach oddalonych od dużych miast; 

- stworzenie zestawu rekomendacji mających na celu poprawę 

edukacji teatralnej w szkołach podstawowych. 

 

Zadania te zrealizowaliśmy poprzez przeprowadzenie badań 

jakościowych wśród nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych. 

Badania mają charakter eksploracyjny i diagnostyczny. Interesowało 

nas uchwycenie różnorodnych wymiarów zjawiska edukacji 

teatralnej w szkołach podstawowych oraz odtworzenie szerokiej 

gamy problemów i potrzeb szkół zajmujących się edukacją teatralną 

dzieci. Chodziło bardziej o rozpoznanie uwarunkowań i zestawienie 

różnorodnych możliwych rozwiązań, jakie mogą się pojawić w 

ramach szkolnej edukacji teatralnej, niż o ustalenie skali tych 

zjawisk. To ostatnie zadanie mogłoby zostać zrealizowane przy 

użyciu procedur ilościowych. Stanowiłoby wtedy doskonałe 

dopełnienie i weryfikację zgromadzonej przez nas wiedzy o 

charakterze jakościowym. Jednak chociaż prezentowane wyniki nie 

mają statusu danych reprezentatywnych, mogą stanowić pewną 

podstawę do wnioskowania o tendencjach w edukacji teatralnej w 

polskich szkołach podstawowych. 

 

 

Szczegółowe zagadnienia badawcze 

Szczegółowe pytania i problemy badawcze pogrupowaliśmy w pięć 

głównych modułów tematycznych, które odpowiadały kolejnym 

częściom scenariusza wywiadu: 

 

I. Formy uczestnictwa w życiu teatralnym. 

W tym module chodziło o zebranie informacji o faktycznym 

stanie edukacji teatralnej w badanych szkołach. Postawiliśmy 



 

 8 

rozmówcom pytania o częstotliwość i typy uczestnictwa 

uczniów w życiu teatralnym oraz o formy, jakie może 

przyjmować edukacja teatralna w szkole. 

 

II. Możliwości i bariery w edukacji teatralnej. 

W tym miejscu, wspólnie z rozmówcami, zastanawialiśmy się 

nad tym, co utrudnia, a co ułatwia działalność edukacyjną w 

dziedzinie teatru w badanych placówkach, a także ogólnie – w 

szkołach podstawowych w małych miejscowościach. 

 

III. Potrzeby placówek w zakresie rozwoju edukacji teatralnej i 

propozycje poprawy sytuacji edukacji teatralnej w szkołach. 

Tu pytaliśmy o plany szkół pod względem teatralnego 

edukowania uczniów oraz o potrzeby związane z realizacją 

edukacji teatralnej. Interesowały nas także pomysły na 

poprawę stanu edukacji teatralnej w szkołach podstawowych 

leżących na peryferiach dużych miejskich centrów kultury. 

 

IV. Ocena przedstawienia „Teatralny Plac Zabaw Jana 

Dormana”. Opinie na temat nieklasycznych form teatru 

dziecięcego. 

Ten moduł bezpośrednio nawiązywał do przedstawienia pt. 

„Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana”. Zbieraliśmy opinie 

nauczycieli na temat przedstawienia prezentowanego w 

badanych szkołach oraz – ogólnie – na temat innowacyjnych 

form teatralnych tworzonych z myślą o dzieciach. 

 

 

 

V. Własne doświadczenia z teatrem i ogólnie – uczestnictwo 

w życiu kulturalnym. 

Na końcu próbowaliśmy dowiedzieć się, jakie upodobania 

kulturalne mają nasi rozmówcy i jakie profile uczestnictwa w 

kulturze reprezentują. Ten typ informacji, niezwiązany 

bezpośrednio z celami badawczymi, pozwolił nam 

zorientować się, jak wygląda uczestnictwo w kulturze i 

przygotowanie profesjonalne nauczycieli zajmujących się 

edukacją teatralną najmłodszych. 

 

 

Metody gromadzenia danych 

Cele i zainteresowania badawcze, leżące u podstaw przedsięwzięcia, 

skłoniły nas do obrania jakościowego kierunku w prowadzeniu 

badań i analizie danych. Spośród jakościowych metod gromadzenia 

materiałów zdecydowaliśmy się na wybór metody indywidualnego 

wywiadu pogłębionego4 oraz obserwacji nieuczestniczącej5 jako 

techniki pomocniczej. 

 

                                                           
4
 Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004, s. 327-330; 

Kvale Steinar, Prowadzenie wywiadów, PWN, Warszawa 2011. 
5
 Frankfort-Nachmias Chava, Nachmias David, Metody badawcze w naukach 

społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001, s 220-240. 
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Wywiady prowadzone były w formie swobodnych rozmów, 

wspieranych przez uprzednio przygotowany scenariusz wywiadu 

(zamieszczony w Aneksie A do niniejszego opracowania). 

 

Obserwacje członków grupy teatralnej i badaczek realizujących 

wywiady zebrane zostały podczas spotkań i rozmów, które odbyły 

się po zakończeniu wyjazdów terenowych i miały formę wymiany 

doświadczeń oraz swojego rodzaju burzy mózgów uczestników 

projektu. 

 

 

Dobór próby 

Wywiady przeprowadzone zostały wśród nauczycieli i dyrektorów 

szkół podstawowych, które gościły zespół teatralny wystawiający 

sztukę pt. „Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana”. U podstaw 

sytuacji badawczych, a także samego pomysłu przeprowadzenia 

diagnozy, stało zatem działanie artystyczne i animacyjne w 

środowisku szkolnym. Konieczność podporządkowania planu 

badania do realizacji projektu teatralnego stanowiła pewne 

ograniczenie w doborze próby. W badaniu wzięły udział tylko 

placówki, które zgodziły się na występ zespołu teatralnego. 

 

Dalszy dobór jednostek do badań miał charakter celowy. Spośród 

szkół, które przyjęły zaproszenie do udziału w projekcie wybrano 15 

placówek na wsiach i w małych miejscowościach oraz – jako 

przypadki porównawcze – 2 szkoły miejskie o różnych 

doświadczeniach teatralnych (w Warszawie i w Białymstoku). 

Rekrutując szkoły do badania kierowaliśmy się zasadą jak 

największego zróżnicownia próby względem kilku kryteriów: 

 

Terytorialnego – przedmiot badań sprawił, że szukaliśmy głównie 

szkół wiejskich i w małych miejscowościach. Wywiady w szkołach 

miejskich zostały zrealizowane w celach porównawczych. 

 

Ilościowego – wybieraliśmy szkoły, w których życie teatralne było 

intensywne oraz takie placówki, w których uczestnictwo uczniów w 

życiu teatralnym było umiarkowane bądź niewielkie. 

 

Jakości oferty teatralnej – szkoły dobieraliśmy z dwóch wstępnie 

określonych kategorii: szkół korzystających z masowej oferty 

teatralnej, proponowanej przez teatry repertuarowe, kierowanej do 

szerokiej publiczności oraz szkół sięgających po innowacyjne formy 

uczestnictwa w życiu teatralnym (oferta teatrów alternatywnych, 

nietypowe rozwiązania w organizacji życia teatralnego w szkołach). 

 

Formy aktywności teatralnych – chodziło o to, aby w próbie 

znalazły się zarówno szkoły, w których edukacja teatralna przyjmuje 

formę czynną (nastawioną na tworzenie), jak i formę bierną 

(nastawioną na odbiór). 
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Indeks badanych placówek wraz z charakterystyką pod kątem 

opisanych kryteriów znajduje się w Aneksie B do niniejszego 

raportu6. 

Przebieg badań 

Wywiady w terenie prowadzone były podczas kilkudniowych 

wyjazdów w trasy teatralne, między 22 października a 13 grudnia 

2012 roku. W każdej z odwiedzanych szkół wytypowanych do 

badania nagrano dwa lub trzy wywiady – pierwszy z 

przedstawicielami dyrekcji, drugi (i ew. kolejny) z nauczycielami 

zajmującymi się edukacją teatralną (najczęściej były to nauczycielki 

nauczania wczesnoszkolnego, polonistki, świetliczanki). Łącznie 

zrealizowano 33 wywiady podczas pięciu tourów teatralnych w 

różnych obszarach Polski7. Dodatkowo 2 wywiady zostały 

zrealizowane w Warszawie w styczniu 2013 roku. 

 

Należy w tym miejscu przypomnieć, że impulsem do rozmów o 

edukacji teatralnej była prezentacja w wybranych szkołach 

przedstawienia, które zostało opracowane specjalnie z myślą o tych 

środowiskach. Kontekst, którym było nietypowe wydarzenie 

artystyczne goszczące w szkole, do tego prezentowane bez żadnych 

                                                           
6
 Wstępna charakterystyka szkół pod względem wybranych kryteriów została 

zrobiona na etapie rekrutacji placówek do projektu, podczas rozmów 
telefonicznych z przedstawicielami szkół. Na podstawie materiałów z wywiadów i 
obserwacji niektóre charakterystyki uległy zmianie. 
7
 Toury realizowane były na: Górnym Śląsku, Śląsku Opolskim, Podlasiu, Kujawach 

i Pomorzu. Każdy tour koncentrował się na miejscowościach położonych w 
bliższej lub dalszej odległości od stolic województw. 

kosztów ze strony uczniów czy szkoły, miał znaczenie na dwóch 

poziomach. Po pierwsze, sytuacja ta wytworzyła swojego rodzaju  

relację wymiany między instytucją szkoły a zespołem badawczym, 

co ułatwiło wejście do środowiska szkolnego i uwiarygodniło 

badaczki (reprezentantki Instytutu Teatralnego) w oczach 

rozmówców (przedstawicieli szkoły). Po drugie, artystyczne 

okoliczności towarzyszące realizacji wywiadów znacznie pomogły w 

nawiązaniu i prowadzeniu poszczególnych rozmów z dyrektorami i 

nauczycielami – przedstawienie było punktem zaczepienia 

ułatwiającym wejście w dyskusję, stanowiło materiał polemiczny. 

 

Rozmowy trwały między 15 minut a 1,5 godziny. Ze względu na 

organizację pracy w szkole, rozmówcy mogli poświęcić na wywiad 

najczęściej około godziny lekcyjnej i przerwy. W jednym przypadku 

rozmowy nie udało się nagrać, jednak informacje udzielone przez 

rozmówczynię zostały uwzględnione w dalszych analizach. Wśród 

badanych było tylko trzech mężczyzn (na stanowiskach dyrektorów 

szkół), co związane jest z faktem, że w edukacji wczesnoszkolnej 

przeważająca większość pedagogów to kobiety. 

 

 

Charakterystyka zebranego materiału 

Zebrany materiał okazał się dosyć jednorodny pod względem 

zawartości i poruszanych treści. Informacje przekazywane 

badaczkom w wywiadach realizowanych w ramach jednej placówki 

potwierdzały się nawzajem i uzupełniały. Materiał był natomiast 
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mocno zróżnicowany jeśli chodzi o emocjonalną wymowę narracji 

budowanych przez rozmówców. Badani dzielili się na tych, w 

których wypowiedziach dominował ton:  

 

- entuzjastyczny wobec stanu edukacji teatralnej i – ogólnie – stanu 

polskiego szkolnictwa oraz współczesnej kultury (11 narracji);  

 

- krytyczny wobec tego, co dzieje się w szkołach podstawowych w 

dziedzinie edukacji teatralnej, a także w innych kwestiach 

szkolnych, społecznych i kulturowych (6 narracji); 

 

- powściągliwy, charakteryzujący się zachowawczą, nieszczególnie 

emocjonalną oceną istniejącego stanu rzeczy (9 narracji); 

 

- realistyczny, łączący elementy powściągliwego entuzjazmu i 

wyważonej krytyki wobec funkcjonowania szkolnej edukacji 

teatralnej i kulturalnej (8 narracji); 

 

- ekspercki, który cechowało zdystansowane zaangażowanie w 

omawianą problematykę i duże przygotowanie merytoryczne w 

temacie edukacji teatralnej (1 narracja). 

 

Ton poszczególnych wypowiedzi wpływał na postrzeganie badanych 

zjawisk, co uznać można za kolejne kryterium świadczące o 

odpowiednim zróżnicowaniu i wysyceniu próby. 

 

Wywiady zakodowano według następującej zasady:  

 

1. najpierw oznaczono, podczas którego touru został zrealizowany 

wywiad [tour1, tour2, tour3, tour4 lub tour5], co pozwala po 

kodach zidentyfikować wywiady zrealizowane podczas jednego 

wyjazdu do szkół znajdujących się w podobnej lokalizacji; 

 

2. następnie wskazano numer szkoły odwiedzanej kolejno podczas 

danego touru teatralnego [1, 2, 3, 4], co pozwala odnaleźć 

fragmenty wypowiedzi dotyczących tej samej szkoły; 

 

3. ostatni symbol oznacza, czy wywiad przeprowadzony został z 

dyrektorem placówki [d], czy z nauczycielem [n – jeśli w szkole 

zrealizowany został wywiad z jednym nauczycielem; n1, n2 – jeśli 

rozmawiano z więcej niż jednym nauczycielem]. 

 

Przykładowo, kod tour5_3_n oznacza, że wywiad przeprowadzono 

podczas piątego objazdu teatralnego, w trzeciej kolejno 

odwiedzanej szkole, z nauczycielem. Reguły kodowania materiału 

pozwoliły zachować anonimowość poszczególnych rozmówców i 

placówek. 

 

 

Metody analizy 

Zgromadzony materiał został przeanalizowany przy wykorzystaniu 

jakościowych metod analizy treści. Transkrypcje wywiadów 
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zakodowano, a następnie wydzielono pojawiające się w nich, 

powtarzalne wątki, warstwy i motywy8. Tak skategoryzowany 

materiał podlegał dalszemu procesowi analiz i interpretacji.  

 

Materiał dotyczący uwarunkowań edukacji teatralnej w szkołach 

wiejskich i w małych miejscowościach poddano analizie według 

modelu SWOT9, który zakłada wydzielenie i ocenę czterech 

obszarów diagnostycznych badanego zjawiska. Obszary te rozróżnia 

się według dwóch kluczy: na kategorie czynników mających 

pozytywny bądź negatywny wpływ na badane zjawisko oraz na 

uwarunkowania związane z wewnętrznymi lub zewnętrznymi 

warunkami funkcjonowania danego systemu. 

 

W toku analiz, bazując na dokładnych studiach poszczególnych 

przypadków10, udało nam się wyłonić różne tendencje w 

podejściach do edukacji teatralnej w szkołach. W materiale 

odnaleźliśmy także całą gamę różnorodnych działań, jakie wchodzą 

w skład szkolnej edukacji teatralnej. Analiza porównawcza11 form 

                                                           
8
 Fatyga Barbara, Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, ISNS 

UW, Warszawa 1995, s 155-157. 
9
 Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter nazw kolejnych obszarów 

diagnozowania badanych zjawisk: mocnych stron (Strengths), słabych stron 
(Weaknesses), szans (Opportunities) i zagrożeń (Threas). 
10

 Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004, s. 320-322; 
Stake Robert E., „Jakościowe studium przypadku” [w:] Denzin N. K., Lincoln Y. S., 
Metody badań jakościowych. Tom 1, PWN, Warszawa 2009, s. 623-654. 
11

 Gibbs Graham, Analizowanie danych jakościowych, PWN, Warszawa 2011, s. 
133-159. 

działania i podejść do edukacji teatralnej umożliwiła nam ocenę 

poszczególnych modeli nauczania wiedzy o teatrze w szkołach 

podstawowych. 
 

Umieszczony w Aneksie B indeks badanych szkół z charakterystyką 

ułatwia czytanie raportu poprzez przybliżenie kontekstu (lokalizacja, 

ton rozmowy, model edukacji teatralnej) w jakim realizowane są 

zadania kształcenia teatralnego. Umożliwia to lepszą identyfikację i 

zrozumienie zamieszczanych w tekście cytatów ilustrujących 

opisywane zjawiska. 
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Dziecko jako twórca/dziecko jako odbiorca 

 

 

Formy uczestnictwa dzieci w życiu teatralnym 

Pierwsze pytanie, jakie zadaliśmy sobie analizując materiał 

badawczy, dotyczyło możliwych form kontaktu dzieci z teatrem, 

które są dostępne w szkołach podstawowych. Prezentację wyników 

rozpoczynamy od pokazania, jak często i w jaki sposób uczniowie 

stykają się z teatrem w ramach pracy szkolnej. 

 

1. WIZYTY W TEATRACH 

Pierwszą, popularną, choć nie najczęstszą, formą edukacji teatralnej 

są klasowe/szkolne wyjazdy na spektakle do teatrów. Wiążą się one 

z odwiedzeniem miasta, a więc z wyjściem poza ramy lokalnej 

codzienności i przekroczeniem rutyny szkolnej (opuszczenie lekcji). 

Wyjazd do teatru sam w sobie jest dla uczniów wydarzeniem. 

Wizyta w teatrze (jako główna atrakcja lub jeden z punktów 

programu wycieczki) jest dodatkowym przeżyciem. Dzieci oglądają 

zazwyczaj w teatrach bajki, adaptacje lektur, opery i balety. Szkoły 

najczęściej wyjeżdżają do teatrów, z którymi stale współpracują. 

Wówczas dla części dzieci miejsce jest już trochę znane, bo 

odwiedzały je podczas wcześniejszych wypraw. Czasami oprócz 

obejrzenia sztuki dzieci mają możliwość uczestnictwa w lekcjach 

teatralnych, podczas których oglądają kulisy teatru. 

 

 

Częstotliwość szkolnych wyjść do teatru w większości badanych 

szkół była umiarkowana (1-2 razy w semestrze) albo niska (1 raz w 

roku), co przez samych nauczycieli oceniane było jako 

niewystarczający kontakt z instytucją teatru. Tak niska częstotliwość 

wizyt w teatrze jest jednak wymuszona, zdaniem nauczycieli, 

wysokimi kosztami dojazdu do miasta i ogromnym wyzwaniem 

logistycznym, jakim jest wyjazd z klasą poza granice własnej 

miejscowości. 

 

Grupowe wyjazdy do teatrów są specyficzną formą uczestnictwa w 

kulturze. To „dzieci z autobusu” – jak nazwał ten typ uczestników 

Tomasz Szlendak w swojej typologii ludzi aktywnych kulturalnie – 

czyli „uczniowie i przedszkolaki przywożone do instytucji kultury na 

przedstawienia i pokazy edukacyjne, jedna spośród najliczniejszych 

grup najwierniejszych widzów i klientów instytucji kultury, nie mają 

wyboru – po prostu w wydarzeniach artystycznych uczestniczyć 

muszą”12. Ta interpretacja, rzucająca nieco ironiczne spojrzenie na 

fenomen szkolnych wycieczek, podkreśla głównie element 

przymusu. Myślę, że opisując tę formę udziału w kulturze, warto  

uwzględnić także integracyjny walor takich wyjazdów (zazwyczaj 

jedzie cała klasa), a z drugiej strony fakt dokuczliwej dla (dorosłego) 

                                                           
12

 Szlendak Tomasz, „Aktywność kulturalna” [w:] Burszta Wojciech, Duchowski 
Mirosław, Fatyga Barbara i in., Kultura miejska w Polsce z perspektywy 
interdyscyplinarnych badań jakościowych, NCK, Warszawa 2010, s. 141. 
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otoczenia konieczności dzielenia przestrzeni z rozkrzyczanymi 

grupkami dzieci. 

Pomimo trudności związanych z wyjazdami do teatrów nauczyciele 

podkreślają, że takie wizyty mają nieocenioną wartość, a kontakt 

dzieci z teatrem instytucjonalnym, z samym miejscem, budynkiem 

teatru jest bez porównania cenniejszy od uczestnictwa w 

spektaklach grup przyjezdnych. 

 

Ustaliłyśmy tutaj z koleżankami polonistkami, że najlepiej, jeśli jeździmy 

do teatrów profesjonalnych. Bo tutaj wspominałam pani, że byliśmy na 

takich przedstawieniach na przykład w Kinoteatrze – przyjeżdżał teatr 

jakiś, tam sztukę wystawiał. Ale uznaliśmy, że to jest nie do końca to 

samo, co jak udamy się do Teatru Polskiego w Bydgoszczy czy w Toruniu. 

Tam ta oferta jest zdecydowanie lepsza. (…) Podobnie występ tych samych 

muzyków w Filharmonii, a w naszej szkole. To są ci sami ludzie czasami, 

ale to zupełnie inaczej wygląda niż w Filharmonii. [tour2_3_dn] 

 

Bo sam przyjazd grup teatralnych – mogą to być najlepsze grupy – to 

nigdy nie zastąpią pobytu dzieci w teatrze, w filharmonii, w operze. 

[tour2_1_d] 

 

Ja jak najbardziej uważam, że zapraszanie aktorów do siebie i 

przedstawienia w szkole to tak. Ale co najmniej jeden wyjazd w roku do 

teatru, żeby one zobaczyły, jak to jest w teatrze, jak to wygląda, poczuć tą 

atmosferę zmysłami różnymi. [tour3_1_d] 

 

W rozmowach dotyczących wyjadów do teatrów nauczyciele i 

dyrektorzy deklarowali korzystanie z oferty następujących teatrów: 

Tabela 1. Zestawienie instytucji teatralnych odwiedzanych przez badane 

szkoły. 

Tour 1:  Teatr Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie, Teatr Rozrywki 

w Chorzowie, Teatr Zagłębia w Sosnowcu, Teatr Śląski im 

Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach w Katowicach, Opera 

Śląska w Bytomiu. 

Tour 2: Teatr Polski im. H. Konieczki w Bydgoszczy, Teatr „Baj Pomorski” 

w Toruniu, BydgoskiTeatr Lalek „Buratino” w Bydgoszczy, Opera 

Nova w Bydgoszczy, Kinoteatr Adria w Bydgoszczy. 

Tour 3: Miejski Teatr „Miniatura” w Gdańsku, Teatr Wybrzeże w 

Gdańsku, Teatr Piccolo w Łodzi, Narodowy Teatr Edukacji im. 

Adama Mickiewicza, Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w 

Gdyni. 

Tour 4: Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu, Teatr im. Jana 

Kochanowskiego w Opolu, Gliwicki Teatr Muzyczny, Teatr 

Rozrywki w Chorzowie. 

Tour 5: Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku, Białostocki 

Teatr Lalek w Białymstoku, Teatr Arkadia w Białymstoku, 

Kinoteatr Forum w Białymstoku. 

  

 

2. SPEKTAKLE GOŚCINNE TEATRÓW OBJAZDOWYCH 

Spektakle przyjezdne są częstszą formą kontaktu uczniów z teatrem 

niż wyjazdy do instytucji miejskich. Wiąże się to z pewnością nie z 

przekonaniem nauczycieli o wybitnej wartości tego typu 

przedstawień, ale z wygodą (dzieci pozostają w szkole, spektakl 

odbywa się na miejsu, organizacją zajmują się przedstawiciele grup 

teatralnych) oraz z niższymi kosztami uczestnictwa (zwykle po kilka 



 

 15 

złotych od dziecka). Uważna analiza wątków na temat teatrów 

objazdowych zdradza jednak liczne obawy, jakie mają nauczyciele w 

związku z goszczeniem w szkole grup teatralnych. Po pierwsze, 

poziom przedstawień przyjeżdżających do szkół odbiega od 

oczekiwań grona pedagogicznego (choć może podobać się 

dzieciom). Po drugie, koszty są niby małe, ale przy częstym 

korzystaniu z tej formy edukacji teatralnej robią się znacznie 

większe, porównywalne z kosztami wyjazdu do teatru. Dlatego 

właśnie większość nauczycieli deklarowała umiarkowaną niechęć do 

spektakli objazdowych. 

 

No pojawiają się, oferują swoje przyjazdy. Ograniczamy to bardzo. Z tego 

powodu, że nie jest to sztuka. W jakimś tam sensie. Jak już wpuścimy coś 

do szkoły i okaże się, że rzeczywiście jest to coś wartościowego i jest to 

fajne przedstawienie, to zapraszamy jeszcze raz. Natomiast kiedy okaże 

się, że to już taka typowa chałtura do zarabiania pieniędzy, to nie 

zapraszamy nigdy więcej. Także staramy się jeździć do teatru. [tour5_2_d] 

 

Czasami sobie na przykład przypominamy, że byli ci państwo i to było dla 

mnie takie naciąganie na czas: dwóch aktorów, trzy kukiełki i takie 

wygłupy dużych dzieci. Czasami to powiem szczerze, że nasze odczucia nie 

zawsze się pokrywają z odczuciami dzieci – właściwie dzieci chyba lubią, 

jak się wygłupiają, im się chyba to podoba. [tour5_3_n] 

 

Tym niemniej teatry objazdowe pojawiają się w szkołach. 

Przyjeżdżają prawie wyłącznie z repertuarem bajkowym, 

lekturowym i profilaktycznym. Charakteryzowane są następująco: 

To są teatry z walizką. [tour5_3_n] 

 

Mieszany teatr lalkowy z teatrem żywego aktora. [tour1_3_n] 

 

Bardziej może słowny przekaz bezpośredni. [tour1_1_n2] 

 

Przyjeżdżają, wieszają firankę na sali gimnastycznej… [tour2_2_d] 

 

Zazwyczaj grupy, które przyjeżdżają, to jest jakiś parawan, krzesło i aktor 

samym sobą gra. Mało jest tych rekwizytów. [tour3_3_n] 

 

Czasami te treści się powtarzają. Było wiele takich teatrów, bardzo 

podobne były po prostu i nie zawsze ciekawe. [tour5_1_n] 

 

Jeżeli mamy przedstawienie profilaktyczne – takie też są – to jak jedna 

pani występuje tylko bez scenografii, bez niczego, taki monolog można by 

powiedzieć, to średnio dla dzieci jest… [tour3_1_n] 

 

Dzieci mają możliwość zobaczenia bardzo dużo różnych spektakli 

teatralnych. Gdzie nie tylko są widzami, bo są także aktorami bardzo 

często, bo wiadomo, że tak aktorzy grają, żeby ich jak najbardziej 

zaangażować. [tour1_1_d] 

 

Szczątkowe informacje na temat sprawdzonych, polecanych grup, 

jakie udało nam się pozyskać w trakcie wywiadów, nie są 

wystarczająco precyzyjne, dlatego zdecydowaliśmy się nie 

zamieszczać spisu grup teatralnych, z których oferty korzystały 

badane szkoły. 
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3. PRZEDSTAWIENIA UCZNIOWSKIE 

Najczęstszy kontakt dzieci mają z przedstawieniami uczniowskimi. 

Teatry uczniowskie są też najbardziej różnorodne. Po pierwsze mają 

naprawdę bogaty repertuar. Dzieci przygotowują przedstawienia na 

rozmaite uroczystości szkolne (początek i koniec roku szkolnego, 

pasowanie na ucznia) i święta okolicznościowe, nie tylko te 

najbardziej znane, obchodzone przez całe społeczeństwo (jak święta 

patriotyczne i religijne), ale także te mniej oczywiste (jak Dni 

Czytelnika, Dzień Warzyw, Dni Papieskie, Dzień Pluszowego Misia). 

Po drugie, uczniowie wystawiają zarówno spektakle fabularne, jak i 

montaże słowno-muzyczne. Utrzymane są one raz w atmosferze 

poważnej i doniosłej, innym razem w klimacie kabaretowym i 

żartobliwym. Szkolne grupy teatralne wykorzystują rozmaite formy 

wyrazu – od klasycznych recytacji i inscenizacji po dramę i 

pantomimę. W kilku szkołach nauczyciele opowiadali o 

przedstawieniach kukiełkowych przygotowywanych przez dzieci. 

Grupy teatralne zawiązują się w ramach jednej klasy albo składają 

się z uczniów różnych klas (w szkołach, w których działają koła 

teatralne). Przedstawienia uczniowskie przeznaczone są przede 

wszystkim dla społeczności szkolnej, chociaż niektóre spektakle 

opuszczają mury szkół, by zaprezentować się na międzyszkolnych 

konkursach i przeglądach. Jednak pisząc o tej formie kontaktu 

uczniów z teatrem warto podkreślić, że chodzi tu zarówno o 

możliwość zaangażowania się w tworzenie przedstawień, jak i o 

szansę obejrzenia i ocenienia starań kolegów szkolnych. Szkolne 

sceny teatralne – można śmiało powiedzieć – otwarte są zarówno 

na małych aktorów, dramaturgów i scenografów, jak i na 

dziecięcych widzów i recenzentów. 

 

 

4. ĆWICZENIA TEATRALNE 

Ostatnią płaszczyzną kontaktu dzieci z teatrem w szkole są różne 

warsztatowe formy pracy nad głosem, gestykulacją, ruchem 

scenicznym, interpretacją tekstu, wyrazem artystycznym. W trakcie 

lekcji (głównie na przedmiotach humanistycznych) nauczyciele 

proponują uczniom różnego rodzaju zabawy i ćwiczenia teatralne: 

dramy, pantomimy, krótkie improwizowane inscenizacje, ćwiczenia 

logopedyczne i wyzwania recytatorskie.  

 

Stosuję na lekcji metodę dramy (…), robimy improwizacje, ponieważ mam 

tutaj taką skrzynię rekwizytów w klasie i czasem na lekcji dzieci się 

natychmiast przebierają i natychmiast robimy jakąś improwizowaną 

scenkę i to jest bardzo fajne. (…) Mam taką tradycję, że co roku robię 

„Dziady”. I tutaj mamy gotowe [wskazuje płótno z wyrysowanym 

cmentarzem], montuje się to momentalnie, bo magnesami przyczepiamy 

to do tablicy, zasłaniamy rolety, dzieci przynoszą świece, siadamy w kręgu 

i robimy po prostu drugą część „Dziadów”. [tour4_1_n] 

 

W różny sposób opracowujemy na przykład jakieś opowiadanie. Dzieci 

wymyślają same jak na przykład zachowałyby się w danym momencie. 

Powiedzmy bohater tak się zachował, a oni sami wymyślają. Mają różne 

rekwizyty, a czasem bez rekwizytów. W grupach najpierw obmyślają sobie, 

co mogą przedstawić, a potem przedstawiają na forum klasy to, co 

wymyśliły. [tour4_3_n] 
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Bardzo często na innych lekcjach – na historii czy na języku polskim, czy na 

języku jakimś obcym – to też są takie scenki rodzajowe, to też są po prostu 

dramy. To jest takie czysto spontaniczne, bo to jest jedna z metod 

aktywizujących. Także też występuje element teatralny. [tour5_3_d] 

 

Dzieci chętnie, chętnie mimo wszystko wcielają się w role jakieś tam – 

odgrywają, odczytują, starają się zapamiętać jakieś fragmenciki. Ale to nie 

jest tak, że wystawiamy, pokazujemy. To są takie króciusieńkie zetknięcia z 

teatrem maleńkim. [tour2_1_n1] 

 

Pewne elementy warsztatu teatralnego pojawiają się także podczas 

spotkań szkolnych kółek teatralnych.  

 

W momentach, kiedy nie mamy akurat na gorąco imprezy do zrobienia na 

już, to wtedy ćwiczymy. (…) Takie warsztatowe, takie techniczne typu 

mowa, ruch. Tak jak potrafię staram się ich nauczyć tego, co sama mniej 

więcej gdzieś tam… Dużo śpiewamy, tańczymy. [tour1_1_n2] 

 

Wspomniane formy są tak różnorodne i zazwyczaj okazjonalne, 

często „tylko” wspomagają inne zadania edukacyjne, trudnowięc 

powiedzieć, jakie jest ich miejsce w szkolnych programach edukacji 

teatralnej. 

 

 

 

 

 

Cechy i elementy szkolnej edukacji teatralnej 

Szkolne działania teatralne można scharakteryzować ze względu na 

kilka kryteriów: 

 

 

(1) Kryterium ciągłości edukacji teatralnej. 

Edukacja teatralna powinna być realizowana poprzez wdrażanie 

długofalowych programów, np. obejmujących cały cykl nauczania 

wczesnoszkolnego bądź nawet jako kontynuacja edukacji 

przedszkolnej. Taka sytuacja byłaby idealna. Jednak nie we 

wszystkich szkołach edukacja teatralna jest projektem ciągłym, 

uwględniającym stopniowe rozwijanie umiejętności dzieci. Bywa, że 

kształcenie teatralne jest realizowane w wymiarze doraźnym, w 

formie działań incydentalnych, gdy np. zachodzi potrzeba 

stworzenia oprawy artystycznej dla ważnej uroczystości szkolnej lub 

gdy nadarza się okazja odwiedzenia teatru. Spójne programy 

edukacji teatralnej mają tę przewagę, że pozwalają obserwować, jak 

działalność w sferze teatru wpływa na dzieci. Pozwalają także 

wyznaczać nowe zadania, które wzmacniają i weryfikują 

wcześniejsze osiągnięcia uczniów. Takie długofalowe programy były 

realizowane w nielicznych spośród badanych placówek. Jednak w 

każdym przypadku oceniane były zdecydowanie pozytywnie. 

Nauczyciele widzą w nich szansę na wczesne zapoznanie dzieci z 

formą przekazu teatralnego i oswojenie z występowaniem na 

scenie. Podkreślają, że takie miarowe przygotowanie najmłodszych 
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do bycia twórcą i widzem procentuje na dalszych etapach edukacji i 

w późniejszym życiu. 

 

Ja myślę, że taką edukację, to trzeba zacząć od dwóch latek, trzech latek, 

czterech latek i ciągnąć przez ileś tam lat. Tak jak to jest ze wszystkim: z 

tańcem, z muzyką, z graniem. Jak najwcześniej. [tour1_3_n] 

I to dopiero – my mówimy z nauczania wczesnoszkolnego – że śmietankę 

spijają koleżanki w klasie czwartej, piątej, szóstej. Ale o to chodzi w 

naszym zawodzie. Po to też to robimy, żeby miały materiał, miały z kim 

dalej pracować. [tour2_2_n] 

 

Chociaż tak naprawdę nasze dzieci są z tym obyte od zerówki, więc nie jest 

to żadna rewelacja dla nich. One jak jeżdżą już od sześciu lat, to w trzeciej, 

czwartej klasie już… stali bywalcy. [tour5_2_d] 

 

 

(2) Kryterium form partycypacji w życiu teatralnym. 

Ważna w edukacji teatralnej jest równowaga między 

umiejętnościami: wczucia się w przekaz, słuchania, rozumienia, 

przeżywania, a nawet włączenia się w to, co dzieje się w świecie 

wykreowanym przez artystów teatralnych; a umiejętnościami: 

przekazywania swoich uczuć, przemyśleń, pomysłów, kreatywnego 

odtwarzania, podążania za wyobraźnią w roli twórcy scenicznego. 

Tę równowagę można osiągnąć w szkole, w której dzieci dostaną 

szansę próbowania swoich sił zarówno jako aktywni widzowie, jak i 

aktywni twórcy życia teatralnego. Nie chodzi tu o tworzenie 

sztucznej granicy między twórcą a odbiorcą dzieła. Umiejętne 

kierowanie edukacją teatralną pozwala bowiem po pewnym czasie 

dostrzec, że dziecko jako twórca musi też umieć słuchać i 

przyjmować perspektywę odbiorcy, natomiast dziecko w roli widza 

potrzebuje niekiedy włączyć się w proces kreacji. Aby stało się to 

możliwe, trzeba zaakceptować sprawstwo i podmiotowość dziecka 

jako strony w procesie edukacji kulturalnej. 

 

Realizacja edukacji teatralnej w badanych szkołach różniła się 

bardzo pod względem uznania sprawczości dzieci w sferze 

aktywności teatralnej. Jedni nauczyciele tworzyli w szkole ramy do 

oddolnego wytwarzania teatru przez dzieci i kładli duży nacisk na 

dziecięcą ekspresję artystyczną (zresztą nie tylko w dziedzinie 

teatru). 

 

Tak, staramy się wspólnie czytać, sprawdzać jak to brzmi, czy to brzmi 

naturalnie – te teksty, słowa. Wymyślamy, wykreślamy. Może to, może to? 

No i potem, jak już na scenie gramy, to ja zakładam, że w nich jest dużo 

pomysłów, tylko trzeba to obudzić. Bardzo często jest tak, że wiele osób 

potrafi mieć fajniejsze pomysły niż ja na przykład. No bo ja mam jeden 

pomysł, a ktoś jeszcze ma inny i inny jeszcze. Także nie mówię o tym, że ja 

spektaklem zarządzam, tylko że razem robimy spektakl. [tour5_1_d] 

 

Inni narzucali formę działań teatralnych poprzez odgórne 

projektowanie celów, delegowanie zadań i przymus uczestnictwa. 
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Muszą iść po prostu i tyle. (…) Nie rozmawiam na ten temat: „Dlaczego 

poszedłeś, czy chciałeś, czy cię zmuszono?” – po prostu mamy teatrzyk i 

idą na teatrzyk. [tour1_3_n] 

 

Zróżnicowanie postaw nauczycieli względem form partycypacji 

uczniów w życiu teatralnym wiąże się z obieraną filozofią edukacji 

kulturalnej (zob. wiecej w podrozdziale Filozofie teatralnego 

edukowania najmłodszych). 

 

 

(3) Kryterium kompleksowości działań edukacyjnych. 

Teatr – czy to z perspektywy twórcy, czy odbiorcy – składa się z 

różnego rodzaju aktywności, wiąże się z koniecznością ćwiczenia 

różnych umiejętności. Życie teatralne to nie tylko występowanie na 

scenie albo siedzenie na widowni. To cały arsenał zadań i form 

pracy. Edukacja teatralna powinna odzwierciedlać tę różnorodność. 

Szkolna oferta edukacji teatralnej, w sytuacji idealnej, jest więc 

kompleksową ofertą, która uwzględnia życie teatralne jako całość. 

Dzieci, z jednej strony, śledzą kolejne kroki pracy nad 

przygotowaniem przedstawienia teatralnego, a z drugiej uczą się 

świadomego wchodzenia w rolę widza: odbiorcy i recenzenta sztuki 

teatralnej. Edukacja teatralne obejmuje zatem następujące zadania 

twórców i widzów teatralnych. 

 

 

 

 

Tabela 2. Typy aktywności teatralnych. 

Twórców teatralnych Widzów teatralnych 

Przygotowanie do bycia twórcą: 

edukacja słowa. 

 

Jeszcze chciałam to podkreślić, że 

bardzo kładę nacisk (i nauczyciele 

to podchwycili) na 

autoprezentację. (…) Poszczególne 

klasy pracują nad słowem, nad 

pokazaniem, czyli ta edukacja 

teatralna naprawdę jest. 

[tour1_1_d] 

Przygotowanie do bycia widzem: 

analiza sztuki przed obejrzeniem, 

wprowadzenie w temat, udzielenie 

wskazówek interpretacyjnych. 

 

Przygotowanie przed wyjazdem, 

cały cykl zajęć. Wiedzą na co 

jedziemy. Teraz do państwa też tak 

się przygotowywałyśmy, żeby dzieci 

wiedziały, czytałyśmy tekst, który 

został nam dostarczony. Dzieci 

nawet opowiadały, bo chodzi o 

czytanie ze zrozumieniem, więc była 

analiza tej bajki w tym przypadku. 

[tour1_1_n1] 

Przygotowanie do bycia twórcą: 

pisanie scenariuszy. 

 

Na kółku, jak prowadziłam, to 

często tworzyliśmy scenariusz 

sami. Także mieli na początku 

mnóstwo zabawy z tworzeniem. 

[tour1_2_n] 

 

Ten scenariusz to przygotowywały 

dzieci, bo pani już nie wymagała 

Przygotowanie do bycia widzem: 

uczulenie dzieci na właściwą kulturę 

na widowni, savoir-vivre, 

odpowiednie zachowanie. 

 

Najczęściej właśnie jest tak, że 

opowiadamy dzieciom, 

przygotowujemy je pod tym 

względem, że wypadałoby jakoś i 

wyglądem dopasować się, i 

zachowaniem, i cała etykieta. 
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takiego klepania na pamięć, tylko 

chodziło o sens i one czasem 

swoimi słowami opowiadały 

kwestie. [tour5_2_d] 

[tour2_1_n1] 

Przygotowanie do bycia twórcą: 

edukacja plastyczna, estetyczna. 

 

Plastyka jest mi bardzo bliska. 

Więc wykorzystuję i pacynki, i 

robiliśmy teatr cieni, rysowaliśmy, 

wycinaliśmy… Co jeszcze robiliśmy? 

No jako te postaci, to wszystkie te 

kostiumy próbuję z nimi sama, 

żeby jak najmniej było takich 

pożyczonych. [tour1_1_n1] 

Przeżywanie spektaklu, bycie na 

widowni, odnalezienie się w trakcie 

wizyty w teatrze. 

 

Jeżeli to jest starsza klasa, to ja ich 

wcześniej uprzedzam i na przykład 

podchodzą do plakatu, wszystkie 

informacje mają sobie pospisywać, 

bo będziemy później sobie podawali 

obsadę, reżyserię… Także oni są w 

teatrze w pewnym momencie 

bardzo zajęci, bo spisują wszelkie 

informacje. (…) Poza tym spektakl to 

jest takie przeżycie czegoś nowego, 

prawda? [tour1_2_n] 

 

Bo to głównie patrzymy na dzieci, 

tak? Na ich reakcje. I one dzisiaj 

siedziały na przykład jak 

zaczarowane. Robiłam zdjęcia 

dzieciom, bo mnie fascynowało, jak 

one siedziały z jęzorami na wierzchu 

albo gdzieś te oczy takie wielkie. 

[tour2_1_n2] 

Odgrywanie roli: autoprezentacja, 

trema, tworzenie spektaklu jako 

całości. 

 

Z pierwszakami to wiadomo, te 

role są króciutkie. (…) Bardziej taki 

przekaz słowny. Bardziej coś 

fizycznie wykonujemy. (…) To się 

później przekłada na klasę drugą, 

gdzie już więcej możliwości, gdzie 

te dzieci są takie bardziej przed 

publicznością... Gdzie ta trema jest 

mniejsza. [tour1_1_n1] 

Omawianie obejrzanych 

przedstawień i inscenizacji: 

formułowanie wrażeń, sztuka 

recenzji, analiza obejrzanego dzieła. 

 

Natomiast jeśli chodzi o klasy 

starsze, to tak: standardowo ćwiczy 

się sprawozdanie z wyjazdu, 

recenzja – to już to, co robią 

poloniści. (…) Natomiast my też w 

klasach 1-3 po powrocie bądź w 

formie wyrazu plastycznego, bądź 

też jest sprawozdanie z wyjazdu – bo 

to jest praca z tekstem, no i 

generalnie rozmowa: co ci się 

podobało, co ty byś zmienił 

ewentualnie, co dałoby się zrobić 

dalej z tym przedstawieniem… 

[tour3_3_d] 

Podleganie ocenie widzów: 

przyjmowanie krytyki, osiągnięcia, 

gwiazdorzenie. 

 

I musze powiedzieć, że w ubiegłym 

roku zajęliśmy drugie miejsce w 

województwie, w konkursie 

wojewódzkim. [tour1_1_d] 
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Bo stają się tacy pewniejsi. No 

widać zaraz, że są doceniani przez 

panią. To też wymaga wielkiej 

umiejętności, żeby nie przesadzić, 

nie dać dziecku do zrozumienia: 

„Słuchaj, ty już jesteś super i nie 

wiadomo jaki”. [tour1_1_n1] 

Wychodzenie z roli. 

 

Dzieci bardzo lubią wchodzić w 

role. Trudniej im z emocjami wyjść 

z roli. Ale to też trzeba ich nauczyć, 

że coś się kończy… [tour2_2_n] 

 

 

 

(4) Kryterium form organizacji edukacji teatralnej. 

Ostatnie kryterium różnicujące szkolne formy działań teatralnych 

ma charakter formalny. Edukacja teatralna może mieć miejsce w 

ramach programu szkolnego, w czasie lekcji albo może odbywać się 

poza oficjalnym programem szkolnym, w ramach zajęć 

pozalekcyjnych i dodatkowych kół teatralnych. O ile pierwsza forma 

realizacji edukacji teatralnej została przez nas zaobserwowana we 

wszystkich badanych szkołach, o tyle dodatkowa oferta teatralna 

nie była aż tak częsta. Standardem jest, że dzieci w ramach lekcji 

chodzą do teatrów albo przygotowują uczniowskie przedstawienia 

na języku polskim. Aktywność pozalekcyjna obwarowana jest 

natomiast wieloma barierami. Wydaje się jednak, że instytucja koła 

teatralnego, choć nie jest w szkołach normą, bardzo korzystnie 

wpływa na rozwój szkolnego życia teatralnego, także na działania 

podejmowane w ramach programu szkolnego. Uczniowie mają 

możliwość zetknięcia się z teatrem w luźnej atmosferze, częściej 

biorą udział w międzyszkolnych konkursach, korzystają z 

dodatkowej oferty warsztatów i lekcji teatralnych. 

 

To są takie spotkania bardzo robocze, gdzie dzieci mogą sobie przynieść 

kanapkę, mogą sobie przynieść ciasteczka, herbatę, co chcą. Nie muszą 

siedzieć w ławkach i oni się lepiej wtedy czują. [tour1_3_n] 

 

Tam nie ma jakiejś dyscypliny na tych kółkach – to ma być zabawa. Oni się 

muszą wyszumieć, odreagować i dopiero przechodzimy konkretnie do 

przedstawienia wtedy dopiero. [tour1_2_n] 

 

Niewiele jest takich przeglądów teatralnych, gdzie uczestniczą. No bo jak 

nie ma kółka, to mało się angażują. Ale jeśli są, to zazwyczaj staramy się 

coś fajnego znaleźć. [tour1_2_d] 

 

Z takiej oferty korzysta nasze kółko teatralne. W tamtym roku od zaplecza 

zwiedzali Teatr Wybrzeże, był wyjazd dla tych kółkowiczów… [tour3_3_d] 
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Tradycja i innowacja w szkolnej edukacji teatralnej 

W analizach sceny teatralnej w Polsce stosuje się podział na teatry 

repertuarowe, grające dla szerokiej widowni, docierające do dużego 

grona odbiorców oraz na teatry alternatywne stawiające na 

innowacyjne rozwiązania trafiające do wyrobionego widza13. 

Pierwszy typ teatrów kojarzony jest zwykle z tradycyjnym (wysokim, 

ważnym) miejscem teatru w kulturze i klasycznymi formami 

przekazu scenicznego. Drugi typ teatrów, odchodząc od starych 

form organizacji instytucji kultury, wychodząc poza przestrzeń 

budynków, sięgając po aktualne tematy i nowatorskie metody 

pracy, wnosi inną jakość do współczesnego teatru. W raporcie z 

badań publiczności teatrów warszawskich14 obok tych typów, które 

autorzy nazywają kolejno „repertuarowymi teatrami środka” oraz 

„teatrami odważnymi”, wymieniane są jeszcze „teatry komercyjne”, 

po których można się spodzewać rozrywki, ale niekoniecznie 

ważnego przesłania, a już na pewno nie podejścia 

eksperymentalnego. Pozostawiając teatrologiczną dyskusję, na 

temat tego, na ile ów podział i charakterystyka poszczególnych 

                                                           
13

 Nowiński Jacek, „Działalność i wizerunek instytucji kultury w miastach” [w:] 
Burszta Wojciech, Duchowski Mirosław, Fatyga Barbara i in., Kultura miejska w 
Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, NCK, Warszawa 
2010. 
14

 W samym raporcie pojawia się kilka prób typologizacji stołecznych teatrów. Ja 
nawiązuję do rozdziału Ewy Guderian-Czaplińskiej pt. „Modele teatrów – wnioski 
z badań publiczności teatrów warszawskich” [w:] Siwiak Agata, Wittels Karol i in., 
Badanie publiczności teatrów w stolicy. Raport, Fundacja Generacja TR Warszawa, 
Fundacja Obserwatorium, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 
Warszawa 2012, s. 45-54. 

typów są kompletne i zgodne z kondycją polskiej sceny teatralnej, 

warto odnotować fakt, że w świadomości widzów teatr dzieli się na 

stary i nowy, tradycyjny i innowacyjny, klasyczny i alternatywny. 

Tym kryteriom podziału podlega także teatr dziecięcy.  

 

Staramy się, żeby przez 3 lata dzieci zwiedziły różne teatry, żeby miały też 

taki ogląd, że może to być też teatr kukiełkowy, a może to być teatr gdzie 

grają aktorzy, i że może być bardzo tradycyjny i bardzo awangardowy. 

[wwa1_d] 

 

Dodatkowo, oprócz zazębiających się dwóch wizji: klasycznego 

przedstawienia dla dzieci oraz zaskakującej formy na scenie 

dziecięcej, na ocenę edukacji teatralnej wpływają nowe trendy w 

metodyce nauczania i w teoriach wychowania, które pojawiają się 

na gruncie szkolnym. Szkoła, choć sama w sobie jest instytucją z 

porządku tradycyjnego, korzysta z nowych form organizacji pracy na 

lekcjach, sięga po metody projektowe, po różne formy aktywnego 

współdziałania, po zadania zespołowe. Te małe eksperymenty na 

polu codziennej komunikacji między uczniami i nauczycielami są 

równie ważnym (jak specyfika teatru dla dzieci) czynnikiem 

kształtującym tradycyjny bądź innowacyjny charakter szkolnej 

edukacji teatralnej. To, jak realizuje się ów charakter, przedstawia 

poniższa tabela, w której zestawiliśmy różne elementy edukacji 

teatralnej napotkane w badanych szkołach. 
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Tabela 3. Elementy innowacyjne i tradycyjne w szkolnej edukacji 

teatralnej. 

TRADYCJA INNOWACJA 

Klasyczne przedstawienie dla 

dzieci: 

- wyraźny podział na scenę i 

widownię; 

- bogata scenografia, kostiumy, 

rekwizyty; 

- opiera się na głównie na grze 

aktorskiej, na sztuce słowa i 

interpretacji; 

- głównie inscenizacje lektur, 

baśni. 

Innowacyjne elementy w 

spektaklach dla dzieci: 

- łamią podział na scenę i 

widownię, zapraszają uczniów 

do dialogu, aktywności, 

współtworzenia spektaklu; 

- wykorzystują w zaskakujący 

sposób rekwizyty, proste 

przedmioty z otoczenia 

szkolnego; 

- łączy sztukę słowa, ruch, 

melodie; 

- wprowadzanie oryginalnych 

scenariuszy i nowych historii 

fabularnych (nie tylko tych 

znanych z programu szkolnego). 

Tradycyjne formy edukacji 

teatralnej: 

- korzystanie z gotowych 

scenariuszy; 

- sztywny podział ról w 

przedstawieniach, dokonywany 

przez nauczyciela; 

Nowatorskie działania w 

ramach edukacji teatralnej: 

- adaptacja scenariuszy przez 

dzieci bądź pisanie własnych 

oryginalnych scenariuszy; 

- nawiązania do kultury dzieci i 

młodzieży, do codzienności 

- teoria dotycząca teatru 

podawana „na sucho” w klasie, 

w czasie lekcji. 

szkolnej, współczesnej kultury, 

do języka uczniów; 

- aranżowanie współpracy, 

pracy zespołowej; 

- wprowadzanie elementów 

inscenizacji, dramy, zabaw 

teatralizowanych do edukacji 

teatralnej; 

- korzystanie z multimediów 

podczas lekcji o teatrze. 

 

 

Uzyskane przez nas wyniki o charakterze jakościowym nie 

uprawniają do wyciągania wniosków na temat częstotliwości 

sięgania po tradycyjne bądź innowacyjne formy pracy teatralnej w 

szkołach podstawowych. Wydaje się jednak ciekawe, jak 

rozkładałyby się te proporcje w badaniu większej próby placówek. 

Inną ważną kwestią, którą mogłyby ujawnić badania prowadzone na 

szerszą skalę, są tendencje i zmiany w zakresie wybieranych przez 

nauczycieli form szkolnej edukacji teatralnej. 
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Dzieci do teatru/dzieci dla teatru.  

Teatr dla dzieci/teatr z dziećmi 

 

 

Kompetencje i umiejętności kształtowane w procesie 

edukacji teatralnej 

O (nawet najbardziej oczywistych) korzyściach płynących z edukacji 

teatralnej dzieci warto przypomnieć, choćby z tego względu, że 

oczekiwania względem kształcenia teatralnego łączą się ściśle z 

całym procesem i stosowanymi metodami nauczania. To, co daje 

dzieciom obcowanie z teatrem, w prosty sposób wynika z formy 

tego kontaktu. Jeśli więc pedagog pozwoli dziecku na aktywny, 

uczestniczący udział w życiu teatralnym (w tworzeniu 

przedstawienia bądź w odbiorze spektaklu), może spodziewać się 

innych rezultatów niż te, które uzyskałby oferując podopiecznemu 

(również cenną) możliwość samego tylko przyglądania się i 

obserwowania z dystansu tego, co dzieje się na scenie. Z rozmów z 

nauczycielami odpowiedzialnymi w szkołach za edukację teatralną 

wynika, że najbardziej spodziewane efekty szkolnego kształcenia w 

dziedzinie teatru widoczne są na trzech podstawowych 

płaszczyznach rozwoju dzieci: 

 

(1) ROZWÓJ SPOŁECZNY I EMOCJONALNY 

W warsztwie społecznej i emocjonalnej sięganie po formy teatralne 

podczas zadań edukacyjnych ułatwia uczniom przeżywanie i 

rozumienie swoich i cudzych emocji. Wchodzenie w różne role i 

utożsamianie z odgrywanymi bądź obserwowanymi postaciami uczy 

empatii i wyrabia zdolność identyfikacji z innymi. Zabawa w teatr 

podnosi kompetencje społeczne, a dobrze przygotowane 

przedstawienia teatralne odgrywają znaczącą rolę w edukacji 

moralnej. Dzieje się to właśnie poprzez skłonienie dzieci do pracy 

emocjonalnej oraz postawienie ich przed zadaniami integrującymi z 

grupą. 

 

Myślę, że [edukacja teatralna] jest bardzo ważna: od tych najmłodszych 

lat rozwija wyobraźnię, pomaga wyrazić swoje emocje, uczucia. Co nie 

zawsze wychodzi tak, jak chcemy, kiedy mamy porozmawiać siedząc sobie 

w kółeczku – „Co czujesz?”, to jest takie troszeczkę sztuczne. Myślę, że 

dzieci, jeśli chciałyby coś wyrazić, to mogą to zrobić w takiej formie 

teatralnej. (…) Bo widzę, że dzieci mają z tym problem. Cokolwiek o sobie. 

O innych mogą powiedzieć, a o sobie nie zawsze. Gdzieś tam takie są… 

[tour5_1_n] 

 

Wspomniałam o tym, że jest możliwość rozwijania przez tą edukację 

swoich umiejętności społecznych, z którymi społeczeństwo ma w tej chwili 

duże problemy, a będzie miało jeszcze większe problemy, jeżeli 

ograniczymy się do maili, smsów i tego, co zobaczymy. To jest zdolność 

otwierania się na ludzi. i tutaj dużo umiejętności niezbędnych, koniecznych 

w życiu przez edukację teatralną się rozwija. Skończywszy – a powinno się 

od tego zacząć – na tych wychowawczych, gdzie przez teatr dużo można 

pokazać, można przeżyć. Dzieci też miały tu ostatnio takie profilaktyczne 

przedstawienie odnośnie takiego mobbingu, który jest wśród uczniów. 

Dzieci miały scenkę rodzajową, gdzie zobaczyły – „Pętla”, taki był tytuł – 

jak się ktoś może poczuć. Na temat empatii – gdzie niekoniecznie 
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wytłumaczenie słowa, zajrzenie do słownika, to jest zupełnie co innego, niż 

kiedy może zobaczyć. [tour3_1_d] 

 

Nauczyciele dostrzegają też ogromny potencjał edukacji teatralnej 

w pracy z tak zwanym ciężkim uczniem. Sztuka może być terapią. 

Może stanowić także swoisty wentyl bezpieczeństwa dla 

niespożytej energii uczniów albo dać nowe narzędzia ekspresji 

uczniom z pewnymi deficytami. Takim uczniom niekiedy łatwiej 

poznawać świat i siebie samych przez teatr. 

 

Uczniowie tacy, którzy lubią się odzywać podczas lekcji, świetnie się 

realizują w takich scenkach. Tacy uczniowie nawet z zespołem ADHD: oni 

się kapitalnie realizują, potrafią się skoncentrować, są bardzo odważni 

jeśli chodzi o ruch sceniczny, nie boją się. Bo niektóre dzieci stoją na 

baczność i coś tam czytają. Natomiast te dzieci ruchowe czy kinestetycy 

doskonale się realizują w takich scenkach. Bo ja wiem, że dziecka nie 

można przykuwać do ławki. Więc to jest takie urozmaicenie lekcji. 

[tour4_1_n] 

 

No bo to jest terapia przez teatr. To jest dobry pretekst, żeby pojechać na 

imprezę, uczyć samodzielności, zaradności, wyjazdów poza dom, 

planowania podróży, informowania ile co kosztuje. Bo tylko dzieci objęte 

projektami wiedzą, ile wyjazd kosztuje, ile pobyt dzienny, ile obóz kosztuje. 

[tour5_4_n] 

 

Ponadto, zadania teatralne mają wartość terapeutyczną zarówno na 

poziomie jednostkowym, jak i grupowym. Pozwalają przełamać 

nieśmiałość i ułatwiają integrację klasy, mają charakter 

więziotwórczy. 

 

Ale mi też się wydaje, że w takiej edukacji teatralnej w szkole chodzi o coś 

innego: żeby te dzieci nabrały śmiałości i takich kompetencji społecznych 

dzięki tym występom. [tour2_2_n] 

 

Ja miałam taką bardzo niefajną sytuację: takiego chłopca, którego ojciec 

bardzo znęcał się nad nim, matka odeszła i on po prostu to wszystko 

odgrywał na klasie. Wszyscy się go bali, więc wymyśliliśmy taką bajkę, że 

wszyscy są kotami, a on jest rybą. To tylko było na cele terapeutyczne dla 

tej klasy. Nałożyliśmy mu jezioro i on w ogóle był agresywny, wredny taki 

do tych kotów. Te koty próbowały z tego brzegu dosięgnąć go jako rybę. 

On zasnął i one zdjęły taflę tego jeziora i przebrały go za kota. 

Najładniejsza jest ta scena, kiedy on się budzi jako kot, a nie ryba i nie chce 

być kotem, a one go do siebie przyjmują dopiero, kiedy jest taki, jak one. 

Efekt był bardzo szybki: klasa się zrobiła spójniejsza. To jest ten aspekt 

terapeutyczny. [tour5_4_n] 

 

Ale to też jest taka forma wyrazu, która pozwala się dziecku odblokować 

albo spojrzeć na grupę inaczej. I wtedy też wchodzą zupełnie inne rzeczy. 

[tour3_3_d] 

 

(2) ROZWÓJ INTELEKTUALNY 

Teatr pozwala pracować nad pewnymi ważnymi w edukacji 

umiejętnościami, które można wyćwiczyć. To umiejętności takie jak: 

dykcja, emisja głosu, interpretacja tekstu, panowanie nad 

ekspresją, ruch sceniczny, zdolność autoprezentacji. 
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Wykorzystywanie w nauczaniu form teatralnych wpływa także 

pozytywnie na pamięć i koncentrację. 

 

W nauczaniu początkowym i w przedszkolach [dzięki edukacji teatralnej] 

już łatwiej dzieciom byłoby pewne treści i przyswoić, i zapamiętać. Tak jak 

mówiłam: w momencie, kiedy one są aktywne, kiedy coś przeżywają, to 

gdzieś w nich głębiej tkwi.  [tour5_2_d] 

 

Robię też ćwiczenia logopedyczne – „Zemsta logopedy”, wiec jeśli mam 

chwilę wolną, to ćwiczę z nimi po prostu dykcję: „Waży żaba smar, pełen 

smaru gar, z wnętrza gara bucha para, z pieca bucha żar, smar jest w 

garze, gar na żarze, wrze na żarze smar”. No i się bawimy tak. [tour4_1_n] 

 

A poza tym edukacja teatralna rozwija inwencje twórcze dziecka. Poza 

tym otwartość. Nasze umiejętności, które my sprawdzamy na egzaminach, 

na sprawdzianach – no to też jest prezentowanie swoich umiejętności na 

zewnątrz. To, co my pozyskamy, treści programowe – jak my je możemy 

wyeksponować. [tour5_3_d] 

 

Działalność teatralna jest też świetną okazją, aby odkryć te talenty 

dzieci, które były wcześniej ukryte, których nie spodziewali się 

zobaczyć ani rodzice, ani nauczyciele. Zaangażowanie dzieci w teatr 

pozwala zrównoważyć różne typy kompetencji i docenić te 

zdolności, które nie są bezpośrednio łączone z wysoką inteligencją 

intelektualną dzieci i stereotypem „zdolnego ucznia”. W edukacji 

teatralnej każde dziecko ma szansę zaprezentować się ze swojej 

lepszej strony. 

 

Edukacja teatralna dla mnie jest czasami furtką dla tych dzieci, które nie 

radzą sobie gdzieś z przedmiotami stricte takimi bardzo konkretnymi. 

Często te dzieci tutaj gdzieś zyskują swoją wartość. Bo może one nie 

umieją świetnie liczyć, nie umieją świetnie pisać, ale mają w sobie to coś. I 

to jest ten moment pokazania innym, że „ja umiem, ja potrafię coś 

innego”. [tour3_3_d] 

 

Czasami wydaje nam się, że dziecko jest jakieś tam małomówne czy 

niemające jakichś zdolności, które się potem dopiero objawiają właśnie, 

kiedy ono się wciela w jakąś rolę, zupełnie się staje inną osobą: 

energiczną, a na przerwach jest taki lelum polelum. I odwrotnie. Potrafią z 

siebie coś wydobyć, a my widzimy dziecko w innym zakresie, inaczej 

postrzegane. [tour2_1_n1] 

 

(3) ROZWÓJ ARTYSTYCZNY 

Pobudzanie kreatywności, ćwiczenie wyobraźni, a przede wszystkim 

podążanie za pasją – to czyni z dzieci małych artystów. Choćby 

odrobina artystycznych zdolności i twórczej wirtuozerii jest cennym 

zasobem, który procentuje w późniejszym życiu. Nauczyciele zdają 

sobie sprawę z tego, że nie każde dziecko zwiąże swoją przyszłość z 

zawodami artystycznymi, ale podkreślają również, że kreatywność, 

wyobraźnia i pasje artystyczne mają wpływ na wybory życiowe 

dzieci, mogą je uczynić bardziej świadomymi i ciekawymi świata 

ludźmi. 

 

Myślę, że żyjemy w takich ciekawych czasach, że bywanie w różnych 

miejscach powoduje, że dzieci są odważniejsze, śmielsze, więcej wiedzą, są 

ciekawsze. [tour2_2_n] 
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Mamy tutaj przykład jednej uczennicy naszej szkoły, która była bardzo 

aktywną jeżeli chodzi o branie udziału w spektaklach, różnych 

przedstawieniach, od pierwszej klasy szkoły podstawowej. W tej chwili 

studiuje gdzieś tam teatrologię i w tym kierunku poszła. Także na pewno. 

[Edukacja teatralna] rozwija zainteresowania dzieci – i granie, odgrywanie 

samo przez dzieci i to, że są obserwatorami, odbiorcami sztuki. 

[tour4_3_n] 

 

W końcu, kontakt z teatrem jest dla dzieci namiastką „światowego 

życia”. Wychodzą one poza swój mały świat, poszerzają spektrum 

własnych doświadczeń, ćwiczą się w różnych sytuacjach, uczestniczą 

w niecodziennych wydarzeniach, nawiązują osobisty kontakt ze 

sztuką, mają do czynienia z różnymi formami wyrazu. To wszystko 

sprawia, że teatr może być dla uczniów ważnym źródłem 

kształtowania ich wrażliwości artystycznej. 

 

W dodatku spotkanie z aktorem, z muzykami, z reżyserem spektaklu, to 

jest wydarzenie niecodzienne i myślę, że bardzo potrzebne naszym 

dzieciom, młodzieży gimnazjalnej również. [tour4_1_n] 

 

Te wyjazdy do teatru też są podyktowane tym, że to też jest dla niektórych 

wielki świat, wielka sprawa. Dla wielu dzieci, zwłaszcza z tych niżej 

stojących materialnie rodzin: rodzice z nimi nie pojadą do kina, do teatru. 

Więc wycieczka ze szkoły jest podwójnie atrakcyjna. [tour3_3_d] 

 

 

 

 

Filozofie teatralnego edukowania najmłodszych 

W eksperckim raporcie pt. „Edukacja małych dzieci. Standardy, 

bariery, szanse” pod redakcją Anny Gizy15 sformułowano siedem 

zasad dobrej edukacji. Według autorów raportu edukacja powinna 

być: 

 

1. Zawsze, wszędzie, dla każdego, czyli powinna przybierać 

różnorodne formy, być realizowana na każdym kroku, w 

każdym środowisku i powinna być dostępna dla każdego 

dziecka. 

2. Zintegrowana, spójna, kompleksowa, a więc łącząca różne 

typy aktywności i dbająca w równym stopniu o rozwój 

intelektualny, fizyczny, społeczny i psychologiczny. 

3. Oparta na otwartości i współpracy ludzi i instytucji, w sytuacji, 

gdy całe otoczenie dziecka czuje się współodpowiedzialne za 

jego edukację. 

4. Uważna na dzieci, czyli uwzględniająca ich potrzeby i 

perspektywę. 

5. Wzbudzająca ciekawość i radość, tak by dzieci chętnie w niej 

uczestniczyły. 

6. Przygotowująca do życia, a zatem uwzględniająca nie tylko 

wymierne efekty kształcenia, ale także niemożliwe do 

dostrzeżenia od razu skutki edukacji. 

                                                           
15

 Giza Anna (red.), Edukacja małych dzieci. Standardy, bariery, szanse. Raport, 
Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Polsko-Amerykańska 
Fundacja Wolności, Warszawa 2010. 
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7. Zapewniająca poczucie bezpieczeństwa wszystkim, tak by 

zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie, i edukatorzy nie 

odczuwali przymusu, za to czuli się pewnie w swoich rolach i 

bezpiecznie wobec wyzwań, jakie stawia edukacja. 

 

Obszary barier edukacyjnych, analogiczne do powyższych zasad, 

związane są z: 

 

1. Wąskim rozumieniem edukacji jako przypisanej wyłącznie do 

instytucji szkoły i jednostek lekcyjnych. 

2. Niedostępnością edukacji dla wszystkich, czyli z ograniczeniem 

dla niektórych dzieci dostępu do niektórych form edukacji. 

3. Brakiem współpracy między różnymi jednostkami, instytucjami 

i organami odpowiedzialnymi za edukację najmłodszych. 

4. Za małą uważnością na dzieci, ignorowaniem ich potrzeb i 

perspektywy. 

5. Przymusem, schematyzmem i nudą jako wiodącym klimatem 

aktywności edukacyjnych proponowanych dzieciom. 

6. Postawieniam na świadectwo i promocję do następnej klasy 

jako na główny cel edukacyjny. 

7. Poczuciem niepewności i brakiem wiary we własne siły – 

zarówno wśród dzieci, jak i wśród dorosłych. 

 

Szkolna praktyka edukacji teatralnej jest wypadkową niemal 

wszystkich tych podejść i postaw – ocenianych przez autorów 

raportu jako dobre i pożądane oraz tych uznanych za złe i szkodliwe. 

W poniższej tabeli zestawione zostały charakterystyki dwóch 

skrajnych podejść, które można uznać za typy idealne16 popularnych 

filozofii szkolnej edukacji teatralnej. Lewa strona tabeli opisuje 

praktyki bliskie naszemu rozumieniu pedagogiki teatru oraz 

modelowi animacyjnemu, który – jak twierdzi Barbara Fatyga – 

wpisuje się w koncepcję żywej kultury: nie zamkniętej w przestrzeni 

teatrów, muzeów, miejsc kojarzonych tradycyjnie z kolebkami 

kultrury wysokiej17. Prawą stronę tabeli łączymy z tradycyjnym, 

„szkolnym” podejściem do edukacji teatralnej właściwym dla 

modelu hierarchicznego, który „charakteryzuje podkreślanie relacji 

pionowych, hierarchicznych, w których jedna strona procesu 

edukacyjnego (nauczająca, przekazująca, wdrażająca lub 

wprowadzająca) z definicji jest wyposażona w (…): kompetencje, 

narzędzia przemocy symbolicznej i autorytet państwa”18. 

 

 

 

                                                           
16

 Mowa o typach idealnych rozumianych jako narzędzie analityczne, nie 
wartościujące. Zob. Weber Max, „Obiektywność poznania w naukach 
społecznych” [w:] Chmielecki Andrzej i in. (red.), Problemy socjologii wiedzy, 
PWN, Warszawa 1985, s. 45-100. 
17

 Więcej o koncepcji żywej kultury, która stanowi teoretyczną i metodologiczną 
podstawę wielu najnowszych badań stanu kultury i uczestnictwa w kulturze w 
Polsce oraz wytycza kierunek pracy regionalnych obserwatoriów kultury, zob.: 
Burszta Wojciech, Duchowski Mirosław, Fatyga Barbara i in., Kultura miejska w 
Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, NCK, Warszawa 
2010, s. 7-18. 
18

 Fatyga Barbara, Jakiej kultury potrzebują Polacy i czy edukacja kulturalna im ją 
zapewnia? Raport o edukacji kulturalnej, MKiDN, Warszawa 2009, s. 20. 
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Tabela 4. Różnice w podejściach do edukacji teatralnej w szkołach. 

EDUKACJA TEATRALNA 

 MODEL ANIMACYJNY 

PEDAGOGIKA TEATRU 

MODEL HIERARCHICZNY 

PODEJŚCIE „EX CATHEDRA” 

Na jakich 

działaniach 

się opiera? 

- na działaniach 

pedagogicznych, 

nakierowanych na ucznia 

- na działaniach 

artystycznych, 

nakierowanych na dzieło 

Czym jest 

teatr? 

- zabawą  

- pretekstem do 

poznawania świata, 

impulsem do rozwoju 

wyobraźni i różnych 

umiejętności 

- sztuką 

- dziedziną kultury opartą 

na kontakcie z aktorem i na 

żywym słowie 

- zadaniem do 

przygotowania 

Kim są dzieci? - podmiotami i 

partnerami nauczyciela, 

współtwórcami 

-sprawczą, aktywną 

stroną działającą, 

wskazującą kierunek 

działań 

- „przedmiotem 

oddziaływań 

pedagogicznych” 

- kimś, kim trzeba 

pokierować 

Kto w niej 

bierze udział? 

- wszystkie dzieci, w 

rolach zależnych od 

swoich możliwości i 

zainteresowań 

- dzieci chętne i szczególnie 

uzdolnione, z 

predyspozycjami 

teatralnymi 

Na czym 

bazuje 

warsztat 

nauczyciela? 

- na metodach 

animacyjnych, 

aktywizacyjnych, 

improwizacyjnych 

- na powtarzalnych  

próbach i ćwiczeniach 

- na znajomości warsztatu 

teatralnego, 

- na znajomości rozwoju 

dziecka 

profesjonalnych tricków 

scenicznych 

Jakie cele 

zakłada? 

- odkrycie talentów 

dziecka 

- wyzwolenie 

kreatywności, 

pobudzenie wyobraźni 

- wzbudzenie twórczych 

pasji 

- integrację z grupą 

- przeżywanie 

- zapewnienie kontaktu ze 

sztuką i kulturą 

- stworzenie dzieła 

- zapewnienie artystycznej 

oprawy uroczystości 

szkolnych 

- przekazanie treści 

wychowawczych 

Co (głównie) 

rozwija w 

dzieciach? 

- wrażliwość społeczną i 

emocjonalną, zdolność 

identyfikacji i empatii 

- pomysłowość  

- teoretyczną wiedzę o 

teatrze 

- praktyczne umiejętności 

sceniczne (ruch sceniczny, 

dykcja, emisja głosu) 

Jak jest 

odbierana 

przez dzieci? 

- wszystkimi zmysłami 

- na poziomie emocji 

- głównie intelektem 

 

Pierwsze podejście, skądinąd bliższe naszemu rozumieniu teatru 

współtworzonego z dziećmi, zdaje się bardziej odpowiadać na 

postulaty dobrej edukacji małych dzieci sformułowane w 

przywoływanym raporcie o „Edukacji małych dzieci”. Stawia 

bowiem ono na egalitaryzm, wszechstronność, partnerstwo, 

zabawę i podążanie za pomysłami uczniów. Nie znaczy to jednak, że 

tradycyjne podejście do edukacji teatralnej, bazujące na talentach i 

zdolnościach, działaniach artystycznych i wąskim rozumieniu teatru 



 

 30 

jako sztuki wysokiej19, nie może wnosić ciekawych, wartościowych 

elementów, bardzo pożądanych w szkołach. Z przeprowadzonych 

przez nas badań wynika, że najczęściej w ramach jednej szkoły łączą 

się i przeplatają obydwa podejścia. Trudno znaleźć placówki 

działające dokładnie według któregoś z opisanych modeli. Podczas 

analiz materiału dostrzegliśmy, że nie szkoły, ale konkretnych 

nauczycieli łatwiej zróżnicować ze względu na kryteria opisane w 

przywoływanym raporcie pod redakcją Anny Gizy. Dlatego, biorąc 

pod uwagę filozofie nauczania i podejścia do edukacji teatralnej, 

ciężko stworzyć jednoznaczną klasyfikację placówek oświatowych20. 

Dużo łatwiej ocenić postawę poszczególnych nauczycieli, stosując 

kryteria zasad dobrej edukacji i barier edukacyjnych. 

 

(1) Znajdziemy w szkołach zwolenników rozszerzania form edukacji 

(nie tylko teatralnej) poza ramy sali szkolnej, którzy woleliby, żeby 

to była szkoła, która te dzieciaki wysyła: „Jedźcie zobaczyć, jak to 

wygląda na miejscu”, a nie: „Otwórzcie książkę, to wygląda o tak” 

[tour2_2_d]. Znajdziemy jednak również nauczycieli przywiązanych 

                                                           
19

 Nawiązuję tutaj do tradycyjngo podziału kultury (dziś podważanego bądź 
wprost odrzucanego przez wielu badaczy kultury wspólczesnej) na wysoką (kanon 
godny uwagi, podtrzymywania, rozwijania i krzewienia) i niską (utożsamianą 
przez niektórych z kulturą popularną). Por. Fatyga Barbara, Jakiej kultury 
potrzebują Polacy i czy edukacja kulturalna im ją zapewnia? Raport o edukacji 
kulturalnej, MKiDN, Warszawa 2009, s. 19-28. 
20

 Próbę opisowej charakerystyki modeli realizacji edukacji teatralnej 
umieściliśmy w tabeli z indeksem badanych placówek, na końcu niniejszego 
opracowania, w Aneksie B. 

do tradycyjnej organizacji procesu nauki (w budynku szkoły, w 

klasowej ławce, w ramach planu lekcji). 

 

(2) Niektórzy pedagodzy rozumieją, że to jest szkoła powszechna, 

więc wszystkie dzieci tu mają miejsce [tour1_1_d], ale są i tacy, 

którzy optują za tym, by był podział uczniów, (…) bo nie wszyscy się 

nadają, by skończyć studia czy maturę zrobić [tour4_1_d]. Dlatego 

nie we wszystkich badanych szkołach aktywności teatralne 

proponowane były wszystkim uczniom. 

 

(3) Współpraca między szkołą, rodziną, instytucjami kultury, 

władzami, środowiskiem lokalnym układa się dobrze albo źle, co 

wzmacnia bądź niweczy szkolne starania w dziedzinie edukacji 

kulturalnej. (Przykłady dobrych i złych praktyk współpracy opisane 

zostały w rozdziale Uwarunkowania szkolnej edukacji teatralnej.) 

 

(4) W pracy z uczniem uczeń czasami ginie. Rozmawialiśmy z 

nauczycielami, którzy twierdzili, że w szkole podstawowej dzieci 

jeszcze naprawdę mało dają od siebie, bo one po prostu nie mają 

jeszcze sami pomysłów na siebie. (…) Rzadko które dziecko jest 

samo w sobie twórcze i ma pomysły [tour1_1_n2]. Ale byli i tacy, 

którzy widzieli w uczniach potencjał, inspirację i przyznawali, że 

uczniowie jedni drugich zarażają entuzjazmem, a niekiedy mają 

pomysły lepsze od nauczyciala. Pedagodzy prezentujący tę drugą 

postawę częściej traktowali edukację jak proces i podkreślali, że 

każde dziecko należy oceniać indywidualnie. Stawiali się w opozycji 
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do osób, które profesjonalnie zajmują się teatrem i nie wiedzą, jaka 

jest droga, którą dziecko przebyło od września do maja – i na tym 

tle podkreślali swoją rolę – my to widzimy, my reagujemy, bo 

dziecko, które się jąka, ale potrafi się zmobilizować, coś powiedzieć, 

to jest super [wwa1_n]. 

 

(5) Znajdziemy w szkołach podstawowych nauczycieli, którzy 

sprawiają, że nauka jest ciekawa, porywająca. Oni potrafią zachęcić 

dzieci do podejmowania wysiłków edukacyjnych. Ale w szkołach 

uczą także osoby, które nie radzą sobie ze schematyzmem zajeć i 

lekcyjną nudą. 

 

(6) W dyskusjach oświatowych ścierają się dążenia do 

parametryzacji wszelkich osiągnięć szkolnych dzieci z tendencjami 

do dowartościowania umiejętności, które nie podlegają prostej 

weryfikacji. Troski badanych dyrektorów i nauczycieli rozkładają się 

między obydwa stronnictwa. Jedni deklarują, że program 

programem, ale każde z nas chciałoby jak najwięcej przekazać tych 

umiejętności i wiedzy, które są potrzebne w jego [dziecka] 

przyszłości [tour1_1_n2]. Inni martwią się właśnie o program i 

osiągnięcia swoich podopiecznych. 

 

(7) W końcu – dla jednych szkoła jest miejscem przyjaznym, w 

którym czują się pewnie, mogą się rozwijać, dla innych chodzenie 

do szkoły łączy się z negatywnymi emocjami, stresem, frustracją. 

Dotyczy to zarówno uczniów, jak i kadry pedagogicznej. 

Wybór repertuaru  

„Dylematy repertuarowe są zjawiskiem zapewne tak starym jak sam 

teatr”21, pisze Jacek Nowiński w raporcie o stanie kultury miejskiej, 

prezentując wyniki ogólnopolskich badań instytucji kultury z 22 

polskich miast. O ile jednak dla twórców i producentów teatralnych 

jest to „wybór między spektaklami dla wysublimowanej, elitarnej 

publiczności a przedstawieniami dla widowni masowej”22, o tyle w 

przypadku placówek edukacyjnych działających na peryferiach 

większych ośrodków miejskich owe dylematy repertuarowe 

sprowadzają się do dużo bardziej przyziemnych rozterek. O wyborze 

propozycji teatralnych dla uczniów decydują głównie kwestie 

dostępności spektakli i informacji o ofercie oraz zgodność 

repertuaru z programem szkolnym. Decyzje podejmowane są 

najczęściej przez nauczycieli, dyrekcję, a w dalszej kolejności przez 

rodziców. W proces ustalania repertuaru zaangażowane mogą być 

także same instytucje kultury (jeśli aktywnie zabiegają o małego 

widza) oraz jednostki samorządowe, które często wychodzą z 

inicjatywą i proponują szkołom uczestnictwo w spektaklach bądź 

warsztatach. Największy wpływ na wybór oferty mają: 

 

- zgodność spektaklu z założeniami edukacyjnymi i treściami 

programowymi (lektury); 

                                                           
21

 Nowiński Jacek, „Działalność i wizerunek instytucji kultury w miastach” [w:] 
Burszta Wojciech, Duchowski Mirosław, Fatyga Barbara i in., Kultura miejska w 
Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, NCK, Warszawa 
2010, s. 160. 
22

 Tamże. 
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Łatwiej nam jest, jeżeli rzeczywiście jest w ofercie teatru coś, co pasuje 

nam do lektury. To bardzo chętnie wtedy dzieciaki jadą. (…) Czwarta klasa 

– na baśnie, bo to jest w programie, na to pójdą. Ostatnio byliśmy na – to 

też z programem zgodnie – „Tezeuszu i Ariadnie”. Na baśni „Piękna i 

bestia”. No, coś zgodnego z programem właśnie.  [tour1_2_n] 

 

W przypadku klas 4-6: jeżeli jest coś, co jest związane z omawianą lekturą, 

bądź treścią programową, to to jest pierwsze kryterium. [tour3_3_d] 

 

Wtedy, kiedy na przykład są jakieś spektakle, które związane są w jakiś 

sposób z realizacją treści programowych – czy to kino, czy teatr i wtedy 

dzieci mogą napisać sprawozdanie, umieścić je w jakiejś epoce czy w 

treściach, to wtedy się wyjeżdża, po prostu. [tour5_3_d] 

 

Jeśli na przykład jest, dajmy na to, w zestawie lektur „Kopciuszek” i jest 

„Kopciuszek” gdzieś w Białymstoku, no to obowiązkowo trzeba na to 

pojechać. [tour5_3_n] 

 

- możliwości finansowe szkoły i rodziców; 

 

[o teatrach objazdowych] Cenowo to po prostu jest mało odczuwalne, 

jeżeli oni przyjeżdżają i zbieramy od dzieci po trzy złote, to rodzice tego w 

ogóle nie odczuwają jako obciążenia. [tour1_1_n2] 

 

Jeżeli są to takie teatrzyki profilaktyczne, to przyjmujemy każdy teatrzyk, 

jeśli jest za darmo, żeby dziecko miało możliwość kontaktu. [tour2_3_n] 

 

- przedstawienie i zareklamowanie oferty przez teatr, kontakt ze 

strony teatru; 

 

Przyjeżdża impresario i przedstawia ofertę, i albo to nam pasuje zgodnie z 

programem nauczania, albo z tematyką kalendarza świąt, to wtedy 

korzystamy z wyjazdowej formy. [tour2_2_n] 

 

Panie [z teatru] po prostu dzwonią z każdą nowością, także jesteśmy na 

każdej premierze. Nie ma chyba takiej premiery, żeby któraś z grup nie 

była. [tour1_1_d] 

 

My prosimy zawsze, żeby oferty przysyłano nam na maila. [tour1_3_d] 

 

Są też takie teatry, które mają swoich przedstawicieli i oni przyjeżdżają do 

szkoły z ofertą konkretną już na konkretny dzień. [tour5_3_n] 

 

- zaproszenia ze strony instytucji samorządowych (spektakle 

profilaktyczne); 

 

Dzieje się to tak, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie 

zaprasza nas na takie spektakle do Pruszkowa [tour4_1_n] 

 

- zapoznanie się z recenzjami, informacjami o przedstawieniu; 

 

Ja często w Internecie sprawdzam, gdyż wtedy mogę przeczytać wszystkie 

recenzje. Poza tym też patrzę, czym ja bym była zainteresowana. Staram 

się zabierać dzieci na te spektakle, które im się będą podobały. 

[tour1_2_n] 
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Ja najczęściej szperam. Dla mnie to jest rutyna, że raz w tygodniu siadam i 

sprawdzam repertuar, ofertę teatrów, filharmonii. [tour2_1_n2] 

 

- opinie innych nauczycieli, polecenie przez zewnętrzne osoby; 

 

Czasami na zasadzie opinii: ktoś mówi „Fajnie, warto pojechać” – to 

zbieramy pieniążki i jedziemy. [tour5_3_n] 

 

Było fajne, ale było sprawdzone, miało świetne referencje. [tour1_2_d] 

 

Przeczytałem, stwierdziłem: „Ok. Może być ciekawa propozycja.” Przyszła 

do mnie już po recenzji pozytywnej pani wicedyrektor. Nie musiałem się do 

tego nastawiać, pytać. Pani dyrektor powiedziała: „Ok. Wchodzimy w to”. 

Ja mówię: „Dobra, jak już sprawdziłaś, porozmawiałaś.” [tour2_2_d] 

 

- preferencje rodziców; 

 

Bo wiadomo, że plany ustalają wychowawcy łącznie z rodzicami. Bo 

rodzice teraz, zawsze, mają duży wpływ na to. To zawsze jest propozycja – 

na pierwszym zebraniu ustala się. (…) Nie ma tak, że wychowawca 

narzuca, tylko propozycje, dyskusje. I wtedy czasami coś innego może 

wyjść od rodziców. [tour4_3_d] 

 

- bezpośrednie sprawdzenie teatru, sztuki, grupy; własne 

wcześniejsze doświadczenia; 

 

Jeżeli się okaże, że coś nam się nie podoba, to tylko raz zapraszamy. (…) To 

wtedy już dziękujemy i nie nawiązujemy dalszej współpracy. [tour1_3_d] 

Staram się notować, zapamiętywać, które teatry są warte zapraszania, bo 

wiem, że spektakl przez nie zrobiony jest raczej solidny. Jest kilka takich 

teatrów, gdzie rzeczywiście aktorzy teatralni występują i to są dobre 

teatry. One zazwyczaj się cenią bardziej, ale wolę jeden czy dwa spektakle 

lepsze, niż tam jakąś ilość właśnie tego typu [chałtur]. [tour5_1_d] 

 

Ja powiem szczerze, że wolę jechać w sprawdzone miejsca i proponując 

coś dzieciom i rodzicom, że ja wiem, że ja mogę się spodziewać spektaklu 

na wysokim poziomie i to mnie nie zawiedzie, tak? [tour2_1_n2] 

 

Najpierw ja sama jadę na spektakl, żeby potem nie było problemu z 

odbiorem sztuki. Bo czasami, mimo zapewnień organizatora czy reżysera, 

trafiają się sztuki, których ja nie aprobuję jako nauczyciel. (…) Dlatego ja 

wolę sama zobaczyć spektakl, bezpiecznie. Podoba mi się, 

zaaprobowałam, idę (…). Oczywiście wymaga to z mojej strony troszeczkę 

więcej czasu, ale robię to naprawdę z przyjemnością. [tour4_1_n] 

 

- wybór „w ciemno”, wybór tego, co jest. 

 

A tutaj [zaproszenie teatru objazdowego] do szkoły, to już przypadek 

często rządzi. (…) Czasami już te panie w sekretariacie mówią, że one 

same odmawiają [gdy dzwonią grupy teatralne z propozycjami]. Bo one by 

co chwila tylko wołały mnie, żebym rozmawiała.  [tour5_3_n] 

 

A tak, to w zasadzie jeżdżą na spektakle takie, które są grane w teatrze. 

[tour5_2_d] 
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Cechy dobrej sztuki dla dzieci 

Badacze stanu i zróżnicowania kultury wiejskiej zaobserwowali, że 

ludność małych miejscowości „o kulturze mówi w kategoriach 

atrakcyjności i przyjemności”23. Autorzy raportu opisywali wybory 

kulturalne badanych głównie w kategoriach konsumowania kultury, 

nie obcowania z nią. W przypadku wyboru i oceny spektakli dla 

dzieci sprawa wygląda nieco inaczej. Obok elementów związanych z 

miłym spędzaniem czasu, pojawiają się także oczekiwania związane 

z wartością edukacyjną, z rozwojem małych ludzi i ich 

wychowaniem. Choć atrakcyjność i przyjemność są ważnymi 

czynnikami w ocenie sztuki dla dzieci, nie są wystarczające, aby 

uznać dane przedstawienie za wartościowe i odpowiednie dla 

dzieci. W opinii badanych nauczycieli dobra sztuka dla dzieci musi 

uwzględniać cztery komponenty. Są to: zabawa, przesłanie, 

przeżycia i działanie.  

 

(1) ZABAWA 

Zabawowa forma sprowadza się do dawania dzieciom przyjemności 

i radości z uczestnictwa w teatrze. Teatr powinien być przede 

wszystkim ciekawą przygodą, a nie wyłącznie kolejnym, szkolnym 

obowiązkiem. Ważne jest także, aby dzieci nie odczuwały znużenia 

(również z powodu czasu trwania przedstawień), ani nie czuły się 

przytłoczone zbytnią powagą przesłania. 

                                                           
23

 Pęczak Mirosław, „Nasze globalne wioski, czyli o tożsamości kulturowej i 
świadomości kulturalnej” [w:] Bukraba-Rylska Izabela, Burszta Wojciech (red.), 
Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Rozproszenie i kanon, 
NCK, Warszawa 2011, s. 155. 

Dzieci mają to do siebie, że muszą się cieszyć. Muszą dowcipkować. (…)  

Tak się zbiegło, że gros naszych świąt jest związane z porażkami, a nie ze 

zwycięstwami. I obchodzimy w sposób smutny czasami. A może trzeba 

troszeczkę inaczej podejść? [tour2_3_d] 

 

Ale dochodzimy do wniosku, że muszą być coraz krótsze te wejścia dzieci, 

bo bardzo je nuży długość fabuły. Więc już zaczynamy stosować 

fragmenty, bo koncentracja uwagi po prostu nie daje możliwości 

doczekania do końca i z tym dzieci zaczynają mieć kłopot, bo są coraz 

młodsze wiekowo. [tour2_2_n] 

 

(2) PRZESŁANIE 

Wychowawcze treści są najczęściej wymienianym kryterium 

świadczącym o tym, że sztuka jest wartościowa i odpowiednia dla 

małego widza. Przedstawienie powinno być pouczające. Nauczyciele 

zdecydowanie odrzucają sztuki „puste treściowo”, bez przesłania 

albo o niezrozumiałej wymowie. Nie precyzują jednak, czym jest 

zrozumiałe przesłanie albo jak bardzo wprost należy formułować 

treści wychowawcze.  

 

Pomijając już morały, bajki z morałem – wiadomo, że też warto przemycić 

treści takie wychowawcze. [tour5_2_d] 

 

No i żeby przekazywało pewne treści, żeby można później też coś z tego, 

omawiając przy klasie, zapytać dzieci, co one zapamiętały, zrozumiały, o 

czym to było. [tour5_1_n] 
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Luźne, zabawowe rzeczy, ale zawsze z jakimś morałem, żeby dzieciaczki 

coś tam się nauczyły, żeby wyniosły jakąś dobrą myśl. [tour2_1_n1] 

 

(3) PRZEŻYCIE 

W przeżywaniu przedstawienia, czy to z pozycji widza, czy twórcy, 

ważne jest zaangażowanie własnych zmysłów i emocji. Sztuki, które 

nie pobudzają zmysłów i nie docierają do emocji, powodują utratę 

ważnych doznań. Mały człowiek musi w styczności z teatrem 

odczuwać. Dlatego dobra sztuka dla dzieci to ta, która odwołując się 

do dziecięcych przeżyć, stwarza możliwość identyfikacji i wejścia w 

inny świat, inną postać. 

 

Po pierwsze takie, które działają na zmysły – czyli i ta percepcja słuchowa, 

i wzrokowa. To jest pierwszy taki moment, gdzie dzieci chłoną i biorą to do 

siebie. [tour3_3_d] 

 

Jeżeli jest to problem społeczny, z którym one się mogą identyfikować w 

jakikolwiek sposób, porusza i działa na emocje – czyli problem dobra i zła, 

to są takie sytuacje, które bardzo wciągają dzieci. One potrafią wejść też 

momentalnie i gdzieś znaleźć swoje miejsce w tym przedstawieniu. Ja 

uważam, że dla nich to jest coś, co jest cenne i jednocześnie w naturalny 

sposób przyswajają to jako swoje. [tour3_3_d] 

 

Takie przedstawienie, które dzieci bardzo przeżywają emocjonalnie i biorą 

wtedy jak gdyby też udział. Dla nich to jest najbardziej atrakcyjne. (…) 

Kiedy one to przeżywają, wiadomo, że te treści głębiej zapadną w pamięć. 

[tour5_2_d] 

 

(4) DZIAŁANIE 

Działanie oznacza wejście w interakcję, zaangażowanie w to, co 

dzieje się na scenie, integrację sceny z widownią. Wymaga ruchu, 

przemieszczania się, ekspresji, uzewnętrznienia przeżyć. Formy 

teatralne, które stwarzają ku temu okazję, zyskują aprobatę 

zarówno dzieci, jak i (części) ich wychowawców. W opozycji do 

większości przedstawień, w których mamy do czynienia z wyraźnym 

podziałem na biernego odbiorcę i czynnego uczestnika. 

 

Formy czynne są zawsze bardziej efektywne w przypadku maluchów. (…) 

Metody podające i owszem, fajne, ale samo aktywne uczestnictwo 

pozostawia głębsze wrażenia zarówno jeśli chodzi o sferę emocjonalną, 

jak i taką zwykłą dydaktyczną. Jeśli dziecko w czymś uczestniczy na dłużej, 

to na pewno to zapamięta, będzie miało fajniejsze wspomnienia i być 

może nauczy się czegoś nowego. Obserwując – nie zawsze. Poza tym sama 

aktywność powoduje to, że dziecko jest bardziej skupione, a skupienie 

uwagi dziecka ośmioletniego przez półtorej godziny to jest rzadka sztuka. 

[tour1_2_d] 

 

Jak wynika z powyższych wypowiedzi, dobry spektakl dla dzieci musi 

bezwzględnie bawić i uczyć. Stworzenie dobrej rozrywki dla dzieci 

nie jest wcale sprawą łatwą – wymaga wczucia się w perspektywę 

dziecka i znalezienia języka, który dzieci zainteresuje. Jeżeli zaś 

chodzi o naukę, ważniejszy wydaje się tu nie sam fakt edukacyjnej 

wymowy sztuki dziecięcej (bezdyskusyjny), ale sposób, w jaki teatr 

ma uczyć: formułując treści wychowawcze wprost czy pokazując 

mimochodem, subtelnie pewne reguły, na których stoi świat. 
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Opinie na temat „Teatralnego Placu Zabaw Jana Dormana” 

Przedstawienie, z którym przyjechał do szkół zespół Instytutu 

Teatralnego, zdaje się spełniać wszystkie opisane powyżej kryteria 

dobrego przedstawienia dla dzieci. Dzieci w każdym z odwiedzanych 

miejsc odbierały spektakl bardzo dobrze, co stanowi dla nas 

najważniejszą i najcenniejszą ocenę zarówno tego konkretnego 

przedsięwzięcia, jak i całej idei teatru Dormanowskiego. Sztukę 

widziało dwunastu naszych rozmówców (a także inni nauczyciele z 

badanych szkół) i z ich niemal jednoznacznie pozytywnych24 opinii 

wynika, że „Teatralny Plac Zabaw” wyróżnia się na plus wśród 

innych przedstawień goszczących w badanych szkołach. Rozmówcy, 

pytani o wrażenia i recenzje „TPZ”, wśród zalet wymieniali: 

 

- zabawową konwencję spektaklu; 

 

Wydaje mi się, że jako zabawa dla dzieci – fantastyczna. Ponieważ było 

widać po ich reakcjach, że sama treść – aczkolwiek w tym momencie 

trudna – dla nich nie stanowiło to żadnej przeszkody. Te momenty, które 

są do zabawy, do ruszenia, są do tego jednak, żeby wejść, bawić się fajnie. 

[tour1_1_n1] 

 

Frajda samego tego przedstawienia – i w trakcie, i dookoła, to ich 

uczestnictwo w tym. [tour3_2_n] 

                                                           
24

 Wyjątkami były jedna wypowiedź nauczycielki, która zdecydowanie krytycznie 
przyjęła całość przedstawienia oraz kilka pojedynczych opinii wskazujących na 
niemożliwość jednoznacznej oceny niektórych zabiegów zastosowanych przez 
ekipę teatralną. 

- dostosowanie do etapu rozwojowego; 

 

Bo my – dorośli – oczekujemy czegoś innego, potrzebujemy konkretnego 

przekazu, w którym ja nie będę uczestniczyć, aczkolwiek wiem. Natomiast 

dla nich, wykorzystując, że na takim są etapie rozwoju, a nie innym, więc 

ta koncentracja jest taka mała, te formy są jak najbardziej dla nich. 

Zresztą chyba świadczyły tu o tym ich rekacje, że to jest to, co ich cieszy, 

bawi i niekoniecznie musimy opowiadać, że dawno, dawno temu był król, 

który coś tam… Tylko jakaś nowoczesna, taka fajna forma. [tour1_1_n1] 

 

One tak przeżywają po swojemu, po dziecięcemu. One nie muszą siedzieć 

tak [pokazuje sztywną pozycję]. [tour2_1_n2] 

 

- podjęcie trudnego tematu w udany sposób; 

 

Temat, który spektakl porusza, jest tematem bardzo trudnym – mówienie 

o wojnie z dzieckiem 6-, 7- czy 8-letnim czy nawet 9-letnim jest to trudne 

zadanie, a tutaj aktorzy taki dialog podejmują i myślę, że dzieci wspaniale 

wchodzą w te role i myślę, że ten temat dzięki temu – temat wojny, 

zabijania, przemocy – trafia do nich właśnie przez zabawę i gdzieś tam w 

umyśle młodego widza koduje się. [tour4_1_n] 

 

Zwykle tematyka też jest gdzieś z góry nakreślona – dobro, zło. Jakieś 

takie… wprost. Tutaj trzeba było do tego samemu dojść. To nie było nic 

takiego oczywistego, bezpośrednio podanego. [tour3_2_n] 
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- osadzenie fabuły w szkolnych realiach; czerpanie z doświadczeń 

dzieci, z ich języka, świata; bliskość z dziecięcym sposobem 

patrzenia na rzeczywistość; 

 

Tu można było odczuć taki moment, że było wiadomo, że to są wypowiedzi 

szkolne, cytaty z dzieci. [tour1_1_n1] 

 

Ja myślę, że jest to zjawisko naturalne – dzieci też nawzajem tak do siebie 

mówią i pokazanie tego, myślę, że zmusza młodego widza do refleksji, czy 

tak wypada, czy nie i co z tym zrobić, żeby tak nie było. [tour4_1_d] 

 

Na pewno zabawy, które one… czy tam fragmenty tego przedstawienia, z 

którymi dzieci też się na co dzień stykają, bo były one zaczerpnięte z zabaw 

dzieci. I dlatego to im było takie bliskie i dlatego były takie wsłuchane. 

[tour4_3_n] 

 

- budowanie grupy poprzez rywalizację i współpracę; 

 

Powinniśmy umieć się zachować: umieć wygrywać, umieć przegrywać. Raz 

być w tej sytuacji, raz w tej. To jest jakaś umiejętność. (…) Dziś oni 

na koniec wcale nie myśleli, że byli w dwóch drużynach. Wyszło to. Bo te 

marzenia niejednokrotnie się powtarzały i one scaliły to. I dzieci teraz po 

tym przedstawieniu nie powiedzą: „Ty byłeś w tej drużynie, ty byłeś w tej”. 

[tour1_1_n1] 

 

- angażowanie ucznia w przebieg spektaklu, co pobudza jego 

kreatywność i wyobraźnię; 

 

Dzieci zatracają granice między sceną a widownią – w pewnym momencie 

sami stają się aktorami, a przecież o to właśnie chodzi, prawda? Żeby tego 

młodego widza wciągnąć w środek przedstawienia – a tutaj tak się dzieje. 

[tour4_1_n] 

 

Te rekwizyty nawet mogły sobie podotykać. Bo nawet początek sam – że 

same wykonały te czapki. Więc to na pewno im się podobało. [tour4_3_n] 

Bardzo to dzieci mobilizuje i słuchają bardziej, bo wiedzą, że w którymś 

momencie będą musiały zadziałać. [tour5_2_n] 

 

Ja myślę, że to daje dzieciom to, że można coś zrobić w taki twórczy 

sposób. Bo czasami stawiam przed nimi pytania typu: „Kubek – do czego 

może służyć?”. Głownie kojarzy się, że to może być do picia, tak? „A może 

do tego, do tego, do tego?”. I może właśnie [chodzi o] kontakt z tym innym 

teatrem, gdzie liczy się wyobraźnia i to twórcze nastawienie, że oni 

zobaczą, że też odkryją, że można inaczej. [tour2_1_n2] 

 

- upust dla emocji dziecka, terapeutyczny wpływ na emocje; 

 

Naprawdę te dzieciaki się wtapiają w to. One to czują. Pani nie zna tych 

dzieci, ale była tam taka Oliwcia moja, która taką ma sytuację, a nie inną 

– ona zawsze jest wyciszona, natomiast tam – pełna energii, uśmiechu, z 

tą czapką! Widziałam, że tam ją trzeba było troszeczkę łagodzić... 

[tour1_1_n1] 

 

Myślę też, że dzieciom trzeba dać czasem troszkę taki upust, bo w szkole, 

wiadomo, siedzimy w ławkach najczęściej (może w młodszych klasach 

mniej). Ale najczęściej wymaga się od nich dyscypliny – tego nie wolno 

robić, tak nie wypada, a tutaj akurat one mogły dać taki upust emocjom. 
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To wszystko było uporządkowane, to nie był jakiś chaos – więc dzieci 

mogły też się zastopować w pewnym momencie. [tour5_1_n] 

 

- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów grupowych; 

 

Na przykład teraz zdarzyła nam się sytuacja, że dwie dziewczynki 

obgadywały inną. Ona z natury nieśmiała, w domu tylko powiedziała, 

rodzic tylko przyszedł i pracuję nad tym. Poprzez rozmowy: sami 

opowiadają, czy to jest przyjemne i tak dalej. Myślę, że jeśli będziemy 

omawiać, to ten moment, kiedy się kaczki wyzywały, też wyjdzie. I tak 

pokieruję, będę się starała, żeby oni przełożyli to na swoje. [tour1_1_n1] 

 

Oczywiście można przełożyć, bo szkoła jest takim tyglem, gdzie wybuchają 

konflikty – wiadomo. U nas jeszcze mamy skromne warunki lokalowe; 

kiedy jest przerwa, to tych dzieci jest mnóstwo tutaj, to budzi agresję. 

Tego typu spektakle, o których można później porozmawiać, gdzieś tam 

pewnie pomagają w radzeniu sobie z agresją u dzieci, w podpowiadaniu 

sposobów rozwiązywania konfliktów, o problemie odrzucenia można też 

porozmawiać. [tour3_3_n] 

 

- budowanie atmosfery i magii teatru poprzez muzykę, 

scenografię, ruch i profesjonalne przygotowanie aktorów; 

 

Na pewno sposób wykonania dekoracji – to było super. Bo są proste jakieś 

przedmioty, bezużyteczne, które można świetnie wykorzystać do takiego 

właśnie przedstawienia. Bo makulatura, te gazety, czy te koła gdzieś tam 

włączone... [tour4_3_n] 

 

Takim ważnym elementem jest też muzyka. Jak ta pani gra na początku, 

jak te dzieci się schodzą i widać, że tu już się zaczyna. (…) Zupełnie się 

poczułam jak w teatrze. Tutaj już coś się dzieje i trzeba na to zwrócić 

uwagę. [tour5_2_n] 

 

To było przedstawienie z ruchem i takie bardzo ekspresyjne. Ale właśnie to 

się dzieciom podoba. [tour5_2_n] 

 

Bo z reguły mają tylko kurtynę, ktoś tam za tą kurtyną się chowa, 

wychodzi. A tutaj cały czas są aktorzy. Możemy im się przypatrzeć 

odpowiednio z każdej strony i nigdzie się nie chowają. [tour3_1_n] 

 

Widać, że sami aktorzy występujący się dobrze bawili – w sensie, że widać 

było, że ta pozytywna energia, którą oni przekazywali, to udzielała się też 

im. [tour3_2_n] 

 

Trudno jest stworzyć taki teatralny świat na sali gimnastycznej, a tutaj im 

się udało. Mnie się wydaje, że w tym spektaklu to chyba działa. 

[tour2_1_n2] 

 

- nietypową, innowacyjną, zaskakującą formułę przedstawienia; 

 

[Spektakl] bardzo interesujący i taki, w którym nigdy nie wiadomo, co się 

wydarzy dalej. Więc widziałam też, że dzieci bardzo były takie 

zaciekawione, bo to trudne było do przewidzenia. Ja też się 

zastanawiałam, co to dalej może z tego wyjść, także... [tour5_1_n] 

 

Widać, że to taka innowacja w tym ich przestawieniu. [tour3_2_n] 
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Ponadto nauczyciele podkreślali inne zalety przedstawienia, 

niezwiązane bezpośrednio z jego artystycznym i pedagogicznym 

wymiarem. Cieszyły ich: brak kosztów po stronie szkoły 

(uczestnictwo w spektaklu było darmowe), dojazd grupy teatralnej 

do szkoły (co niweluje problemy związane z dojazdem), 

kompleksowość oferty (nie tylko spektakl dla dzieci, ale także 

materiały edukacyjne i warsztaty dla nauczycieli). 

 

Największe obawy nauczycieli w związku ze spektaklem dotyczyły 

antywychowawczych treści (tematyka wojny, wyrażanie agresji). 

Wątpliwości wiązały się z niepewnym odbiorem sztuki przez dzieci. 

W kilku przypadkach rozmówcy zastanawiali się, czy dzieci, patrząc 

na przedstawienie, nie nauczą się złych zachowań, nie „podłapią” 

złych wzorców, nie zrozumieją błędnie idei rywalizacji.  

 

Tutaj nie wiem, czy po tym spektaklu nie pojawi się wyzywanie. 

Nawzajem. Właśnie to tak mnie troszeczkę, no, nie zbulwersowało, ale 

wydawało mi się, że... No, dzieci oczywiście raczej się śmiały z tego, ale ja 

uważam, że to może to było niepedagogiczne, bo mogą się wyzywać. 

Oczywiście nie jest to tak, że dzieci w ogóle się nie wyzywają. Ale czy 

wezmą przykład akurat z tego spektaklu i będą w ten sam sposób się do 

siebie odzywały, to trudno powiedzieć w tej chwili. [tour4_3_n] 

 

Ja mam pewne obawy zawsze. [śmiech] Dlatego, że w szkole uczymy ich 

pewnych takich formułek, trzymania się pewnych form. Także zawsze 

mamy mieszane uczucia i obawy. (…) To wszystko jeszcze zależy od 

zakończenia. Jak to wszystko zostanie podsumowane, jakie wnioski dzieci 

wyciągną, czy same dojdą do tych wniosków. To wszystko też zależy od 

zakończenia. Natomiast ja właśnie boję się takiego typu zmian ról, 

pozwalania dzieciom na więcej, niż mogą sobie pozwolić – chyba, że 

rzeczywiście jest to umotywowane i ma jakieś zakończenie, w którym oni 

uczą się wyciągania wniosków. Takich już pedagogicznych i zgodnych z 

dydaktyką. [tour3_3_n] 

 

Obawy badaczy i aktorów skierowane były natomiast głównie w 

stronę odbioru sztuki przez obserwujących ją nauczycieli. Większość 

z nich nie potrafiła/nie chciała włączyć się w sytuacje odgrywane 

przez zespół teatralny. Część jawnie okazywała znudzenie 

koniecznością uczestnictwa w (kolejnym) przedstawieniu dla dzieci. 

Nauczyciele podczas spektaklu potrafili rozmawiać przez telefon 

albo między sobą. Rzadko dawali swoim podopiecznym dobry 

przykład aktywnej postawy widza teatralnego. Z przyzwyczajenia do 

teatru, w którym trzeba być „grzecznym” albo z obawy o  

zapanowanie nad grupą podczas przedstawienia interaktywnego? 

 

Jednakże, mając na uwadze bardzo dobry odbiór przedstawienia 

przez dzieci, pozytywne oceny spektaklu formułowane przez 

nauczycieli, ale także w przeważającej mierze negatywny stosunek 

do innych spektakli przyjezdnych, proponujemy spojrzeć na 

„Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana” jak na przykład dobrej 

praktyki teatru objazdowego w szkołach. Praktyki, która mógłaby 

zarówno urozmaicić odbiór teatru przez uczniów, jak i przekonać 

pedagogów do tej formy uczestnictwa szkół w życiu teatralnym. 
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Edukacja dzieci/edukacja dorosłych 

 

 

Świadomość kulturalna 

Edukacja kulturalna zaczyna się w świadomości kulturalnej. Dzieci w 

wieku szkolnym dopiero uczą się rozpoznawać i wyrażać swoje 

potrzeby w zakresie kultury. Przy udziale dorosłych kształtują się ich 

preferencje kulturalne. Dlatego to na dorosłych spoczywa zadanie 

wprowadzenia młodego pokolenia w świat kultury – tej zwyczajnej, 

kształtującej relacje między ludźmi i praktyki codziennego życia oraz 

tej abstrakcyjnej, która tworzy odrębny system komunikacji opartej 

o wyraz artystyczny. Dlatego też edukacja kulturalna dzieci zaczyna 

się w świadomości kulturalnej dorosłych. 

 

 

 

Przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi na polu 

teatralnym 

Wśród badanych nauczycieli nie znalazła się ani jedna osoba, która 

negowałaby swoją ważną rolę w edukacji kulturalnej najmłodszych. 

Wszyscy, bez wyjątku, zdawali sobie sprawę z odpowiedzialności, 

jaka spoczywa na szkole i nauczycielach, jeśli chodzi o zapewnienie 

dzieciom kontaktu ze światem kultury. Wszyscy również 

akceptowali swój udział w kształceniu kulturalnym młodego 

pokolenia. W zależności od nastawienia, niektórzy nauczyciele 

wyrażali swój jawny sprzeciw wobec zrzucania całości 

odpowiedzialności na instytucję szkoły bądź też okazywali pełne 

zrozumienie dla misji oświatowej, jaka na nich ciąży. Często z 

pokorą przyjmowali fakt, że czasami szkoła jest jedyną szansą na 

kontakt z teatrem [tour1_1_n1]. Innym razem ubolewali nad tym, 

że to, co uda im się w zaszczepić w uczniach poprzez szkolne 

działania teatralne, jest na gruncie domowym dewaluowane przez 

negującą postawę rodziców, którzy potrafią jednym zdaniem: „A, 

dziecko, nie chcesz jechać do teatru, to nie jedź.” [tour1_3_d], 

zniszczyć wysiłki nauczyciela. 

 

Ta ogólna świadomość roli szkoły i zadań pedagoga wiąże się z 

koniecznością zrewidowania przez nauczycieli własnych 

predyspozycji do prowadzenia edukacji teatralnej dzieci. Jednym z 

ważnych wątków przeprowadzonych rozmów była próba 

charakterystyki nauczycieli zajmujących się edukacją teatralną w 

szkołach podstawowych pod kątem ich umiejętności, 

przygotowania i doświadczeń z teatrem. Wyszliśmy z założenia, że 

formy uczestnictwa w kulturze oraz osobiste predyspozycje i 

kompetencje nauczycieli to znaczące czynniki wpływające na 

przebieg kształcenia teatralnego w szkołach. Jak powiedział jeden z 

nauczycieli, przyznając, że sam ma problem z uczestnictwem w 

życiu teatralnym: Wie pani, może ze mną jest problem. No bo 

dawno nie byłem w teatrze. Może dyrektor ma problem i dlatego 

szkoła ma problem. [tour3_2_d]. Tę hipotezę potwierdziły dalsze 

analizy, które wskazują na to, że osoba nauczyciela-pasjonata jest 

najważniejszym zasobem, jaki warunkuje powodzenie szkolnej 
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edukacji teatralnej (zob. podrozdział Mocne strony w analizie 

SWOT). Brak takiego nauczyciela – odpowiednio przygotowanego i 

osobiście zainteresowanego teatrem – jest w szkole praktycznie nie 

do zastąpienia.  

 

Cechy dobrego edukatora/animatora/pedagoga teatralnego w 

szkole można opisać w trzech wymiarach: własnych doświadczeń, 

predyspozycji osobistych i nabytych kompetencji. 

 

Tabela 5. Doświadczenia nauczycieli wobec zadań edukacji teatralnej. 

DOŚWIADCZENIA 

Doświadczenie gry na scenie, samorealizacja w roli twórcy teatralnego. 

 

W studium nauczycielskim mieliśmy grupę teatralną i co pewien czas 

przygotowywaliśmy różne przedstawienia, i z tymi przedstawieniami 

jeździliśmy po szkołach. To było wpisane w naszą edukację. Całe 

województwo bielskie objeździłyśmy. [tour1_1_n1] 

 

Poza tym, jak uważam, że to jest czas dzieci. Ja już się zrealizowałam, 

przeżyłam swoją przygodę. Ja byłam 6 lat w teatrze ulicznym. Było super. 

Przejechałam większą część Europy. Naprawdę rewelacyjna przygoda.  

Myślę, że to też mi ułatwi życie, że ja się zrealizowałam teatralnie. 

[tour5_4_n] 

 

Osobiste przeżycia związane z odbiorem sztuki teatralnej i preferencje 

teatralne (teatr jaki się lubi). 

 

I uwielbiam na scenie kameralnej, gdzie ci aktorzy między nami gdzieś 

chodzili i czułam się po prostu w centrum rewolucji francuskiej. Super! Inny 

rodzaj doświadczenia teatralnego: jest się uczestnikiem, a nie widzem 

tylko. Później decyzja, czy siadam na sali sądowej po stronie Dantona czy 

Robespierre’a. Super, super! Na wejście pan taki stoi, aktor, muzyka huczy, 

on mnie tu porywa, gdzieś tam mnie przenosi, siadam na jakimś stołku, 

między nogami mam butelki z alkoholem, ktoś mnie częstuje kanapką – to 

są, no, niesamowite wrażenia. [tour2_1_n2] 

Doświadczenie w pracy z dziećmi, praktyka zawodowa. 

 

Dużo doświadczenia, które zbieram po drodze po prostu pracując z 

dziećmi. [tour1_1_n2] 

Głęboko zaszczepiona miłość do teatru i potrzeba uczestnictwa w życiu 

teatralnym. 

 

No staram się [często chodzić do teatru], bo mówię: ja kocham to, 

uwielbiam. I często jeżdżę. Już nieraz dzieciom mówię,  bo oni: „Ojejku, już 

nie mam tych pieniędzy”, a ja: „Zbierajcie, zbierajcie. Ja też zbieram, bo 

musze pojechać tam i tam jeszcze.” Ja wolę kupić bilet do teatru, niż nową 

parę butów. [tour2_1_n2] 

 

Ja sama pamiętam, że u nas w liceum mieliśmy nakaz wręcz. Jak pani od 

polskiego powiedziała: „Do teatru”, to szliśmy z klasą. I wyjeżdżałam też 

do Warszawy i to mi zostało w pamięci do dziś. [tour5_2_n] 

 

Jestem ogromnym miłośnikiem teatru. Od zawsze lubiłam chodzić do 

teatru sama. Moja miłość do teatru została tak daleko posunięta, że moja 

córka kończy obecnie wiedzę o teatrze. [tour4_1_n] 
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Tabela 6. Predyspozycje nauczycieli wobec zadań edukacji teatralnej. 

PREDYSPOZYCJE 

Odpowiednie podejście do dzieci, swoista wrażliwość pedagoga teatru. 

 

No po prostu intuicyjnie. Trudno mi powiedzieć. To jest też kwestia 

kontaktu z dzieciakami. [tour1_1_n2] 

Talenty i umiejętności (teatralne, dramaturgiczne, plastyczne, muzyczne). 

 

Napisałam scenariusz sama, własny całkowicie i zrobiłam to w formie 

bardziej takiej poważnej z podziałem na dobro i zło. No po prostu 

wymyśliłam. To, co mi przyszło do głowy, to napisałam. [tour1_1_n2] 

 

Mamy tutaj panią, która lubi teatr, czuje go – tak bym to nazwała. 

Oczywiście jest to wszystko troszeczkę amatorsko. Ale wydaje mi się, że to 

wystarczająco. [tour1_1_d] 

Silna osobowość (sceniczna, medialna, polityczna). 

 

Ale oprócz tego, że jestem tu dyrektorem, pracuję jeszcze w powiecie, 

jestem radnym w powiecie i sołtysem tej miejscowości, także nawet 

kampania wyborcza to jest mnóstwo występów. (…) Doceniam [edukację 

teatralną] to z racji tego, że mam występy publiczne bardzo często i 

musiałem też przejść tą twardą szkołę, czyli pozbycie emocji, strachu, 

jakiegoś.. tą barierę przełamać, prawda? Także dla mnie dzisiaj to jest 

bułka z masłem. [tour4_1_d] 

 

 

 

 

Tabela 7. Kompetencje nauczycieli wobec zadań edukacji teatralnej. 

KOMPETENCJE 

Studia kierunkowe, wykształcenie w dziedzinie teatru. 

 

Teatrologię miałam już w programie studiów, poczynając od historii teatru... 

Miałam też zajęcia z aktorami Teatru Wyspiańskiego – z panem Królem i 

panią Szyjan-Król. Też miałam z nimi zajęcia z dykcji, z emisji głosu i takich 

tam innych… [tour1_3_n] 

 

Moje podstawy teatralne nie tylko z teatru szkolnego się wywodzą, tylko z 

teatru otwartego. Poza tym jestem teatrologiem z wykształcenia, więc też 

dosyć poważnie to traktuję. [tour5_4_n] 

Studia na kierunkach pedagogicznych. 

 

Mam różne dodatkowe studia pokończone, ale to raczej znowu z dziećmi, 

które mają dysfunkcje. Ale to tak naprawdę na każdych coś było, co mi się 

przydaje. [tour1_1_n2] 

Odbyte szkolenia, warsztaty teatralne, dające wiedzę teoretyczną i 

praktyczną. 

 

Sama chodzę na warsztaty teatralne, kiedy jest taka możliwość, np. ostatnio 

byłam na warsztatach z aktorem i wprowadzam elementy takich etiud 

teatralnych podczas lekcji. [tour4_1_n] 

 

Ja robiłam taki kurs kwalifikacyjny właśnie w Warszawie, zresztą w 

Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki. Właśnie instruktorski kurs teatralny. 

[tour5_1_d] 

Członkostwo w stowarzyszeniach podnoszące kompetencje w różnych 
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dziedzinach. 

 

Tutaj Stowarzyszenie KLANZA czasami coś organizuje – trudno to nazywać 

warsztatami takimi typowo teatralnymi, ale jakieś elementy tego teatru do 

metodyki wprowadza i takie zajęcia też mieliśmy w zeszłym roku. 

[tour5_2_d] 

Wykształcenie w innych dziedzinach artystycznych. 

 

I z powodu moich zainteresowań muzycznych – też mam szkołę muzyczną 

ukończoną, także od wielu lat prowadziłam kółko. [tour4_2_n1] 

 

 

Pisząc o przygotowaniu nauczycieli do pełnienia roli przewodników 

dzieci po świecie teatru i kultury w ogóle, warto przypomnieć, że 

niektóre z barier, które utrudniają realizację edukacji teatralnej na 

wsiach i w małych miejscowościach, stoją również na przeszkodzie 

kulturalnej aktywności samych pedagogów. Wspominają oni 

głównie o dwóch barierach: finansowych i wynikających z nadmiaru 

obowiązków, który prowadzi do braku czasu i przemęczenia 

nauczycieli. 

 

Ja uwielbiałam teatr. Wtedy był teatr tańszy. Bo teraz dla mnie jako osoby 

dorosłej, to teatr jest drogi. Jest drogi. Te spektakle, które chciałabym 

obejrzeć, to gdybym ja miała pójść i mój mąż, to to jest za dużo. Więc 

wybieramy się raz na jakiś czas. A chciałabym chodzić częściej. 

[tour1_2_n] 

 

Bardzo mi się podobał spektakl w tamtym roku o dziecku z autyzmem. 

Chciałam na to jechać. W dniu, kiedy mogłam jechać, mieliśmy konkurs 

interdyscyplinarny, czyli byłam w komisji. (…) Obowiązki – utrudniają też 

skorzystanie z oferty teatrów. [tour1_3_n] 

 

Zdarza się, że czasami jeździmy do Sopotu do Kameralnego. Dzwoni na 

przykład koleżanka i mówi: „Mam dwa wolne bilety na 21 w piątek”, 

zawsze jest ten moment: „Zasnę? Nie zasnę? Wytrzymam? Nie 

wytrzymam?” – to jest tylko taki problem, że można być tak zmęczonym, 

że jest problem. [tour3_3_d] 

 

Analiza przygotowania nauczycieli do realizacji zadań edukacji 

teatralnej przywodzi na myśl konstrukt człowieka kulturalnego, 

który w podobny sposób funkcjonuje w świadomości mieszkańców 

miast i wsi25. Odzwierciedla on, jak pisze Barbara Fatyga, 

rozproszenie kanonu we współczesnej kulturze. Nie ma jednego 

wzorca człowieka kulturalnego, podobnie jak nie ma jednej 

skutecznej recepty na przygotowanie nauczyciela do pełnienia roli 

pedagoga teatru. Raz na pierwszy plan wybijają się osobiste 

doświadczenia, innym razem ważniejsze okazują się wrodzone 

predyspozycje, a w jeszcze innych przypadkach kluczowe są nabyte 

                                                           
25

 Fatyga Barbara, Hupa Albert, „Świadomość kulturalna jako świadomość 
kulturowa” [w:] Burszta Wojciech, Duchowski Mirosław, Fatyga Barbara i in., 
Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, 
NCK, Warszawa 2010, s. 45-74; Pęczak Mirosław, „Nasze globalne wioski, czyli o 
tożsamości kulturowej i świadomości kulturalnej” [w:] Bukraba-Rylska Izabela, 
Burszta Wojciech (red.), Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. 
Rozproszenie i kanon, NCK, Warszawa 2011, s. 160-163. 
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kompetencje i wiedza. Tak samo człowiek kulturalny oprócz 

zdolności intelektualnych i wykształcenia jest także aktywnym 

uczestnikiem kultury, posiada doświadczenie i obycie w różnych 

środowiskach i sytuacjach oraz cechuje się pewnymi osobistymi 

atrybutami, takimi jak cechy charakteru, wrażliwość społeczna i 

artystyczna. 

 

 

 

 

Edukacja kulturalna –  spójny projekt czy pole walki? 

Świadomość kulturalna i przygotowanie nauczycieli zajmujących się 

edukacją teatralną dzieci to, w kontekście tematyki niniejszego 

raportu, kwestie kluczowe. Jednak nie można pominąć dwóch 

faktów. Po pierwsze, edukacja teatralna jest tylko częścią szerszego 

projektu, jakim jest edukacja kulturalna. Po drugie, edukacja 

kulturalna to wyzwanie dla wielu osób i podmiotów. Dlatego warto 

zastanowić się nad tym, jak w szerokim obszarze edukacji 

kulturalnej wygląda współpraca instytucjonalna oraz co się dzieje, 

gdy w ramach szkolnych zadań spotykają się dziedzinowe, 

specjalistyczne formy edukacji kulturalnej (teatralnej, muzycznej, 

plastycznej, czytelniczej, medialnej, regionalnej itd.). 

 

Instytucje 

Dwa pytania wydają się być istotne w kontekście podziału zadań w 

edukacji kulturalnej: (1) Kto jest odpowiedzialny za edukację 

kulturalną najmłodszych? oraz (2) Jak realizowana jest współpraca 

w dziedzinie kształcenia artystycznego?. O tym, jak współpracę z 

różnymi instytucjami i środowiskami postrzegają badani nauczyciele 

będzie mowa w kolejnych rozdziałach. W tym miejscu chcemy rzucić 

światło na niektóre zjawiska pojawiające się w badaniach i 

ekspertyzach z zakresu edukacji kulturalnej oraz funkcjonowania 

instytucji kultury. 

 

Rodzina 

Rodzina jako fundament systemu edukacji kulturalnej, a 

jednocześnie jego najbardziej brakujące ogniwo, w kwestiach 

wyborów kulturowych pozostawiona jest sama sobie (ewentualnie 

zdana jest na popkulturowe media). O rozwój/wzrost/przemiany 

świadomości kulturalnej i kompetencji wychowawczych rodziców 

mogą zadbać właściwie tylko sami rodzice. Szczególnie na prowincji 

widoczny jest brak działań wspierających rodzinę jako miejsce 

rozwoju społeczno-kulturowego. Dlatego nie dziwi zjawisko ping-

ponga edukacyjnego: „rodzice nie radzący sobie z wychowaniem 

oczekują pomocy od szkoły i instytucji; szkoła i instytucje – najpierw 

naznaczają młodych ludzi jako niewychowanych i często – nie 

wychowywalnych, a następnie kierują nieustające zarzuty w stronę 

rodziny. Dziecko jest jak piłeczka ping-pongowa, w którą szkoła i 

instytucje zwykle uderzają boleśniej, bo publicznie!”26. Taka 

                                                           
26

 Fatyga Barbara, Jakiej kultury potrzebują Polacy i czy edukacja kulturalna im ją 
zapewnia? Raport o edukacji kulturalnej, MKiDN, Warszawa 2009, s. 31. 
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sytuacja, dostrzegana przez badaczy, zdecydowanie nie sprzyja 

powodzeniu wysiłków edukacyjnych. 

 

Lokalne instytucje kultury 

Pesymistyczna wersja brzmi: „Często jedynym kontaktem uczniów z 

instytucjami kultury jest ich udział w uroczystościach szkolnych 

odbywających się w salach ośrodków kultury”27, a w ramach oferty 

domów kultury „zajęcia teatralne i recytatorskie można zaliczyć do 

mniej popularnych”28. Do tego dochodzi niechęć procowników 

lokalnych centrów kultury wobec szkół i nauczycieli. Nauczycieli 

ocenia się jako myślących sztampowo, ograniczonych ludzi, których 

„po szkole” nic nie interesuje – taką wizję formułują badani i 

badacze stanu kultury wiejskiej w Polsce. Oprócz tego pracownicy 

domów kultury „zazdroszczą nauczycielom możliwości wymuszania 

uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych”29. 

 

Jest też (mniej popularna) wersja optymistyczna: słabo nagłośnione 

przykłady dobrych praktyk współpracy między rodziną, szkołą a 

instytucjami kultury w zakresie edukacji kulturalnej. Albo inny 

optymistyczny akcent: w wielu miejscach w Polsce są możliwości 

                                                           
27

 Pęczak Mirosław, „Nasze globalne wioski, czyli o tożsamości kulturowej i 
świadomości kulturalnej” [w:] Bukraba-Rylska Izabela, Burszta Wojciech (red.), 
Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Rozproszenie i kanon, 
NCK, Warszawa 2011, s. 131. 
28

 Nowiński Jacek, „Instytucje kultury na wsi i w małych miastach” [w:] Bukraba-
Rylska Izabela, Burszta Wojciech (red.), Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych 
miast w Polsce. Rozproszenie i kanon, NCK, Warszawa 2011, s. 125. 
29

 Pęczak Mirosław, Tamże, s. 131. 

zaistnienia takiej dobrej współpracy. Lokalne ośrodki kultury powoli 

się modernizują i mogą wiele zaoferować szkołom w ramach 

wspólnej działalności edukacyjnej (np. dostęp do wielofunkcyjnych 

sal widowiskowych, których w szkołach brakuje; możliwość 

ściągnięcia profesjonalnych instruktorów teatralnych do środowiska 

lokalnego).  

 

Miejskie instytucje kultury 

Rolę miejskich instytucji kultury wyznacza prowadzenie 

specjalistycznej edukacji: pokazywanie teatru od kulis, animowanie 

amatorskich grup twórczych oraz ogranizacja amatorskich 

konkursów i festiwali30. Jednak w praktyce sytuacja wygląda różnie. 

W ekspertyzach dotyczących funkcjonowania instytucji teatralnych 

działalność edukacyjna teatrów zwykle jest prezentowana pobieżnie 

lub wręcz pomijana. W raporcie z najnowszych badań publiczności 

stołecznych teatrów pada ważne pytanie: „Ile z warszawskich 

teatrów ma wpisaną w cele statutowe działalność edukacyjną, a ile 

de facto ją realizuje?”31. Odpowiedź, choć mało konkretna, nie 

napawa optymizmem: działalność pozaspektaklowa jest w 

warszawskich teatrach niska, zarówno jeśli chodzi o edukację 

                                                           
30

 Nowiński Jacek, „Działalność i wizerunek instytucji kultury w miastach” [w:] 
Burszta Wojciech, Duchowski Mirosław, Fatyga Barbara i in., Kultura miejska w 
Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, NCK, Warszawa 
2010, s. 160. 
31

 Siwiak Agata, Wittels Karol i in., Badanie publiczności teatrów w stolicy. Raport, 
Fundacja Generacja TR Warszawa, Fundacja Obserwatorium, Instytut Teatralny 
im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2012, s. 77. 
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teatralną dzieci i młodzieży, jak i o inicjowanie aktywności 

związanych z szeroko pojmowaną sztuką i kulturą.  

 

Władza na szczeblu lokalnym i centralnym 

Edukacja i kultura nigdy nie były faktycznymi priorytetami dla 

władz, czy to na szczeblu centralnym, czy lokalnym. Tym bardziej 

nie jest priorytetowo traktowana edukacja kulturalna, której efekty 

(i to nie bezpośrednio) widoczne są często dopiero w dorosłym 

życiu i pracy zawodowej młodych ludzi. Nie chodzi jednak o 

uczynienie z edukacji kulturalnej ważnego celu politycznego, ale o 

to, by tak wspierać działania edukacyjne, żeby kultura i edukacja 

pozostały w rękach ludzi i by tych rąk nie krępować. Innymi słowy, 

chodzi o to, aby decydenci świadomie i odpowiedzialnie wspierali w 

procesie wychowania kulturalnego najmłodszych te instytucje, 

które są do tego powołane: 

 

Byłoby cudownie, gdyby to szło z samej góry, by było takie wsparcie. 

Myślę, że jest minimalne. [tour4_1_n] 

 

Świadomość jest głównie w decydentach, czyli radni są oczywiście tym 

zainteresowani. [tour5_2_d] 

 

Środowisko lokalne 

Gdy edukacja kulturalna jest ważnym celem społecznym, angażuje 

wysiłki rozmaitych podmiotów lokalnych. Za działalność kulturalną i 

oświatową czują się wówczas odpowiedzialni przedstawiciele 

lokalnego biznesu oraz organizacji społecznych i religijnych. 

Wsparcie instytucji drugiego i trzeciego sektora jest nieocenione 

zarówno dla szkół i samorządowych instytucji kultury, jak i dla 

rodziców. A wszystko to przynosi realne korzyści dzieciom. 

 

Media 

Media nie są dla rodziny, szkoły i instytucji kultury partnerami w 

edukacji kulturalnej. Telewizja i radio dawno już porzuciły misję 

edukacyjną. Likwidacja sceny małego widza Teatru Telewizji i 

teatralnych audycji radiowych to duży cios dla środowisk 

zajmujących się kształceniem teatralnym – taką diagnozę postawili 

już 10 lat temu autorzy „Raportu o stanie polskiego teatru dla dzieci 

i młodzieży”32. Ten fakt odnotowali również nasi rozmówcy: 

 

A może inaczej? Zrzućmy wszystko na media, na telewizję? Może za mało 

tej edukacji… Bo się okazuje – paradoks – że dawna telewizja była lepsza 

od obecnej. I technicznie tamta była gorsza, i system był tak zwany 

totalitarny, a jednak pewne rzeczy znakomicie robiono. Teraz powroty 

małe są do tej idei Teatru Telewizji. Ale kiedyś Teatr Telewizji, czy Teatr 

Kobra, to wszystko ciągnęło ludzi do telewizora. Więc może ta edukacja 

kulturalna w telewizji czy w radiu? Teraz już by się nie dało tak? 

[tour2_3_d] 

 

Z kolei tak zwane nowe media, o dużo bardziej demokratycznej 

strukturze i społecznościowym charakterze, również mogłyby być 

pomocne w realizacji zadań edukacji teatralnej. Wydaje się jednak, 

                                                           
32

 Tyszka Juliusz, Rudziński Zbigniew (red.), Raport o stanie polskiego teatru dla 
dzieci i młodzieży w latach 1989-2003, Centrum Sztuki Dziecka, Poznań 2005. 
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że na gruncie szkolnym ich potencjał nie został jeszcze rozpoznany i 

wykorzystany w zetknięciu ze sferą kształcenia artystycznego. 

 

 

Dziedziny sztuki i kultury 

„Nawet zwolennicy tradycyjnego modelu edukacji kulturalnej nie 

mogą już dzisiaj zaprzeczyć, że funkcjonuje ona w warunkach 

dominacji kultury popularnej”33. Nauczyć się (nauczyć kogoś) 

sprawnie i z pożytkiem korzystać z dóbr, możliwości i osiągnięć 

współczesnej kultury nie jest łatwą sprawą. Dużo trudniej dziś 

wyznaczyć zarówno cele, jak i zakres edukacji kulturalnej. Kanon 

jest rozproszony, a uczestnictwo w kulturze wymaga często 

zdobycia pewnych umiejętności technologicznych. „Warto wziąć 

pod uwagę to, że młodzi ludzie chętnie korzystają z mediów, 

wzrastają w świecie, w którym są one powszechne, mają zatem 

niezwykłą łatwość ich używania”34 – piszą autorzy raportu „Dzieci 

sieci” o kompetencjach najmłodszych Polaków w dziedzinie nowych 

mediów. Jednocześnie przestrzegają – „Mimo to, teza o ich cyfrowej 

tubylczości, czyli rodzeniu się jako niemal kompetentni użytkownicy 

sieciowych kanałów komunikowania, jest bardzo mocno 

przesadzona. Młode osoby potrzebują wsparcia, które nie jest im 

zapewnione w formalnych instytucjach kształcenia.”35 To pokazuje, 
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Fatyga Barbara, Jakiej kultury potrzebują Polacy i czy edukacja kulturalna im ją 
zapewnia? Raport o edukacji kulturalnej, MKiDN, Warszawa 2009,  s. 29. 
34

 Siuda Piotr, Stunża Grzegorz D. (red.), Dzieci sieci. Kompetencje komunikacyjne 
najmłodszych. Raport z badań, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2012, s. 101. 
35

 Tamże. 

że edukacja kulturalna musi dziś otworzyć się na nowe dziedziny 

wiedzy i nowe obszary sztuki. Godzenie „nowych” i „starych” 

specjalistycznych obszarów kształcenia kulturalnego powoduje, że 

niektóre wysiłki edukatorów/animatorów ze sobą konkurują, inne 

nawzajem się wspierają. 

 

Konkurencyjne wobec edukacji teatralnej, według naszych 

badanych, są przede wszystkim edukacja filmowa i edukacja 

medialna/cyfrowa. Po pierwsze ze względu na preferencje samych 

uczniów (którzy wolą kino i komputery). Po drugie, dlatego że 

wymagają tego czasy, w których kultura wizualna wypiera sztukę 

słowa, a kontakt wirtualny staje się ważniejszy od realnego 

spotkania. Popularność działań edukacyjnych w dziedzinach filmu, 

mediów i nowych technologii jest więc odbierana często jako 

zagrożenie dla „mniej atrakcyjnych” dziedzin kultury (takich jak np. 

teatr). 

 

Była klasa, która nie wybrała teatru, tylko wybrała kino – to tegoroczni 

absolwenci. I oni na przykład jeździli przynajmniej raz w miesiącu 

wieczorami z rodzicami do kina, i z nauczycielem. (…) Były to i lekcje, udział 

w lekcjach kinowych, jeśli pani się udało. [tour1_1_d] 

 

Czasami spotyka się nauczyciel z tym, że: „No a po co mi to?”, „A 

dlaczego?”, „Wolę jechać do kina” – na przykład. [tour1_3_d] 

 

Wydaje mi się, że edukacja teatralna jest jednym z elementów takiej 

ogólnie pojętej edukacji kulturalnej, a tu musimy iść bardzo szerokim 
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frontem, dlatego że już samo żywe słowo w obecnej sytuacji – 

multimediów, komputerów i tak dalej – zaczyna tracić na wartości. I dzieci, 

mając do wyboru, na zdrowy rozum, kino i teatr, najczęściej wolą, będąc 

z rodzicami, wybrać jednak kino. Jest to łatwiejsza forma odbioru niż teatr. 

Stąd też wydaje mi sie, że my powinniśmy iść w drugą stronę i pokazywać 

ten bezpośredni kontakt. Nie ten na taśmie filmowej, bo to mają na co 

dzień, tylko ten właśnie z żywym aktorem, z żywym człowiekiem. 

[tour1_2_d] 

 

Nie możemy przechodzić z jednej skrajności w drugą. W tej chwili 

multimedia, prezentacje – trzeba dbać też o rozwijanie tej kultury żywej. 

[tour3_1_d] 

 

Ponadto, jak sugerowali nauczyciele, atrakcyjną ofertą edukacyjną 

dysponują muzea i biblioteki, które mają nad teatrami tę przewagę, 

że są bardziej osiągalne dla dzieci ze szkół na wsiach i w małych 

miejscowościach. Lekcje muzealne albo biblioteczne są łatwiejsze w 

organizacji (zwykle odbywają się „na miejscu”, nieopodal szkoły). Są 

też tańsze. A muzea i biblioteki potrafią być wydajne jako instytucje 

prowadzące edukację kulturalną. 

 

Mamy tę fajną możliwość, że oprócz spektakli, mamy też własny lokal na 

muzeum czy bardzo prężnie działającą bibliotekę miejską, która oferuje 

inne formy edukacji kulturalnej – alternatywne, ale przy tym nie 

wymagające transportu i dla dzieci bezpłatne. Czyli możemy iść na fajną 

wystawę, którą robi nasze muzeum. [tour1_2_d] 

 

Na przykład w bibliotece systematycznie pani Beatka (…) ściąga ekipy 

robiące warsztaty papiernicze albo warsztaty introligatorskie, gdzie my 

płacimy na przykład po złotówce od dziecka na materiały. A cała reszta tej 

zabawy jest zabawą bezpłatną. [tour1_2_d] 

 

Natomiast dziedziny wspierające edukację teatralną to edukacje: 

plastyczna, muzyczna, taneczna i czytelnicza. Pozwalają one 

rozwijać te obszary wiedzy i umiejętności, które mogą być 

przydatne w odbiorze twórczości teatralnej i w tworzeniu teatru.  

 

Na koniec uczniowie samodzielnie opisują, czy się podobało coś, co się 

podobało, na co zwrócili uwagę, co ich tam zaabsorbowało i mogą do tego 

być jeszcze zajęcia plastyczne. Jakaś postać, która najbardziej utkwiła, 

podobała się i dlaczego. [tour1_1_n1] 

 

Czy ten taniec – od czterech lat uczę zorby, za każdym razem czegoś 

nowego, inne układy. To już tworzy taką jedną spójną całość. 

[tour1_1_n1] 

 

Z edukacją teatralną łączą się także edukacja regionalna oraz 

edukacja prozdrowotna czy ekologiczna – dostarczają one nowych 

tematów, włączają aktywność teatralną w działania na rzecz 

promocji regionów, zdrowia, czy ochrony środowiska. 

 

Mamy izbę regionalną – na dole takie muzeum stworzone. W starszej 

części szkoły. I tam przygotowują też jako element właśnie przedstawienie. 

Czy to legendę, czy to obrzęd – i to maluchy! [tour1_1_d] 
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Bo mamy [edukację] polonistyczną i prozdrowotną, i czytelniczo-medialną, 

i całe mnóstwo ścieżek się pojawia w międzyczasie. Więc musimy to 

wszystko równoważyć. Zwłaszcza, że możemy pewne działania łączyć. Tak 

jak na przykład edukację teatralną z edukacją prozdrowotną, tak jak robiły 

dziewczyny w zeszłym roku, kiedy łączyły działania, robiły z tego jakieś 

działanie interdyscyplinarne czy między przedmiotowe, jak kto woli. 

Wychodziło fajnie. (…) Kształcenie zintegrowane jest w ogóle połączone, a 

tematycznie – to wtedy są najfajniejsze rzeczy. A jednokierunkowość na 

poziomie szkoły podstawowej może być monotematyczna. [tour1_2_d] 

 

Jak widać, interdyscyplinarność w edukacji ma ogromne znacznie. 

Nauczyciele doceniają sytuacje, w których działania artystyczne 

pozwalają lepiej zrozumieć, wyjaśnić, zapamiętać treści związane z 

innymi dziedzinami wiedzy i kształcenia kulturalnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwarunkowania edukacji teatralnej w szkołach 

podstawowych 

Analiza uwarunkowań edukacji teatralnej w szkołach 

podstawowych przeprowadzona została w oparciu o model analizy 

SWOT. W przypadku szkolnej edukacji teatralnej grupy czynników 

podlegających diagnozie to: 

 

(1) mocne strony placówek edukacyjnych, wpływające 

pozytywnie na realizację edukacji teatralnej, czyli korzystne 

rozwiązania wewnątrzszkolne oraz potencjały i zasoby szkół;  

 

(2) słabe strony placówek edukacyjnych, wpływające 

negatywnie na realizację zadań edukacji teatralnej, czyli 

problemy i niedobory szkół;  

 

(3) szanse i możliwości związane z zewnętrznymi 

uwarunkowaniami funkcjonowania szkoły, które ułatwiają 

szkołom realizację zadań edukacji teatralnej; 

 

(4) bariery i zagrożenia związane z zewnętrznymi 

uwarunkowaniami funkcjonowania szkoły, które utrudniają 

szkołom realizację zadań edukacji teatralnej.  

 

Tabela 8. przedstawia, jakie zakresy obejmują wyszczególnione 

powyżej kategorie czynników warunkujących szkolną edukację 

teatralną. 
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Tabela 8. Kategorie uwarunkowań szkolnej edukacji teatralnej.  

czynniki wewnątrzszkolne zewnętrzne 

mające 

pozytywny 

wpływ 

MOCNE STRONY: 

 zasoby ludzkie: potencjał uczniów oraz 

przygotowanie i pasja nauczycieli; 

 integracja środowisk wewnątrz szkoły, „duch 

zespołu”; 

 filozofia nauczania i podmiotowe podejście do 

ucznia panujące w szkole; 

 realizacja programów autorskich; 

 wewnątrzszkolne rozwiązania dotyczące trybu 

pracy, organizacja życia szkolnego, model 

zarządzania szkołą; 

 profesjonalizacja zaplecza teatralnego w szkole. 

SZANSE I MOŻLIWOŚCI: 

 współodpowiedzialność i zaangażowanie rodziców w edukację teatralną w szkole i poza szkołą; 

 dobra współpraca w zakresie edukacji kulturalnej z zewnętrznymi partnerami (jednostki 

samorządowe, instytucje kultury, lokalny biznes, przedsiębiorstwa transportowe, organizacje 

społeczne i religijne); 

 płaszczyzna prezentacji osiągnięć i wymiany doświadczeń teatralnych (konkursy, przeglądy, 

warsztaty); 

 dobra jakość i dostępność oferty teatralnej; 

 dostępność zewnętrznych źródeł finansowania szkolnych projektów teatralnych; 

 idea nauczania zintegrowanego (klasy 1-3), elastyczność podstawy programowej; 

 szeroki wybór materiałów edukacyjnych; 

 model awansu zawodowego nauczycieli. 

mające 

negatywny 

wpływ 

SŁABE STRONY: 

 postawy i zachowanie uczniów, nadmiar 

aktywności realizowanych przez dzieci; 

 brak kompetencji w zakresie edukacji teatralnej 

u nauczycieli, nadmiar obowiązków spadający 

na nauczycieli; 

 filozofia szkoły, marazm i nuda szkolna; 

 wymogi organizacyjne związane z 

funkcjonowaniem danej szkoły; 

 złe warunki finansowe i lokalowe, skromny 

warsztat, brak zaplecza; 

 złe doświadczenia szkół z teatrem, 

zniechęcające wspomnienia nieudanej 

współpracy. 

BARIERY I ZAGROŻENIA: 

 odległość od placówek teatralnych; 

 ograniczenia finansowe; 

 brak odpowiedniego repertuaru lub nadmiar propozycji, słaby poziom, oferta niedostosowana do 

potrzeb i możliwości organizacyjnych szkół; 

 słaby przepływ informacji odnośnie oferty teatralnej; 

 zła współpraca z instytucjami kultury, złe funkcjonowanie placówek teatralnych; 

 brak zaangażowania rodziców w proces edukacji teatralnej; 

 niska świadomość potrzeb kulturalnych w środowisku lokalnym; 

 zmiany cywilizacyjne i kulturowe (wzrost tempa życia, rewolucja multimedialna); 

 absurdy systemu szkolnictwa (regulacje kwestii bezpieczeństwa, ciągłe reformy, kwestie 

programowe, model awansu zawodowego nauczycieli, nadmierna biurokracja);  

 brak wsparcia rozwoju nauczycieli, brak pomocy edukacyjnych; 

 brak rozwiązań systemowych wyrównujących szanse szkół w małych miejscowościach. 



MOCNE STRONY 

Pierwszą kategorią czynników nadających kształt szkolnej edukacji 

teatralnej są wewnętrzne zasoby szkoły. Z przeprowadzonych 

rozmów wynika, że o mocnych stronach szkół decyduje raczej 

potencjał ludzki, niż kwestie materialne lub organizacyjne. Co 

więcej – głosy nauczycieli i dyrektorów są tu zgodne – w przypadku 

edukacji artystycznej (nie tylko teatralnej), nauczyciele bardzo 

często są w stanie zrekompensować inne braki szkół poprzez 

zaangażowanie w proces edukacji kulturalnej swojego prywatnego 

czasu, umiejętności, a nawet własnych dóbr materialnych. Szkoła 

(niejednokrotnie niedoinwestowana, borykająca się z problemami 

lokalowymi czy finansowymi, usytuowana na peryferiach) znajduje 

silne oparcie w entuzjazmie i pracy grupki nauczycieli, których 

zaangażowanie wychodzi daleko poza regulaminowe obowiązki. 

 

Ale na działania teatralne wcale tak dużo pieniędzy nie trzeba. Oczywiście: 

jak są pieniądze, to łatwiej zrobić scenografię, bo to przede wszystkim o to 

chodzi. Bo jak jest pieniądz, to wszystkie materiały można kupić, można 

kogoś poprosić o pomoc, zapłacić. To jest łatwiejsze. Rzeczywiście. Ale 

można bawić się w teatr nie używające tego wszystkiego, bo mówiąc 

scenografia, to raczej myślę o strojach i o pomyśle, niż jakichś wielkich 

konstrukcjach i całej scenie – bo też nie o to chodzi. Łatwiej jest, bo można 

fajniej coś po prostu zrobić, ale nie jest to konieczne. Wiadomo, że trzeba 

znaleźć pieniądze, żeby zapłacić ludziom – i tak zazwyczaj robią więcej, niż 

to, ile dostaną pieniędzy. Bo ktoś, kto ma jedną godzinę zajęć teatralnych 

w tygodniu i za nią dostaje pieniądze, to wiadomo, że nie równa się temu, 

ile pracy wkłada. Zazwyczaj jedna godzina przechodzi w dwie godziny, bo 

jedna godzina to jest nic praktycznie. [tour5_1_d] 

 

[wśród nauczycieli] jest duże grono, takie, które najpierw się pyta: Co?, a 

dopiero później: Do której?. I jeżeli jest coś fajnego, to widać momentalnie 

– bo temat jest złapany i jego się ciągnie. I nie patrzy się na upływ czasu, 

czy to jest 5 minut, czy 10, czy 15. Wiele rzeczy, które się dzieje, 

nauczyciele robią po swoich godzinach. (…) To ileś rzeczy dzieje się 

faktycznie w czasie już prywatnym nauczycieli. [tour3_3_d] 

 

Nauczyciele przynoszą sukienki, nauczyciele przynoszą, robią coś tam. Tak 

było z Konstytucją Trzeciego Maja, gdzie się wszystko znosi – obrusy, 

kielich, jeżeli potrzebne. Wszystko, co jest potrzebne (…) to jest wszystko w 

systemie gospodarczym robione. Nie ma gotowego. [tour1_3_n] 

 

Największą siłą szkół są więc nauczyciele z pasją i „teatralnym 

zacięciem”, właściwym podejściem do uczniów, wykazujący się 

inicjatywą i osobistym zaangażowaniem w życie szkoły. Tacy 

nauczyciele, poprzez pokazywanie własnych zainteresowań i 

doświadczeń, uczą dzieci czynnego uczestnictwa w świecie teatru, 

zaszczepiają w nich prawdziwą pasję, stwarzają im możliwość 

udziału zarówno w byciu twórcą, jak i w byciu widzem teatralnym. 

W szkołach, w których udało nam się znaleźć choćby jednego 

nauczyciela-pasjonata, edukacja teatralna była realizowana w 

sposób żywy i ciekawy, a uczestnictwo uczniów w życiu teatralnym 

było zdecydowanie bardziej intensywne i niewymuszone. 

 

Ja myślę po prostu, że entuzjazm osób, które prowadzą te zajęcia, potrafią 

w sposób ciekawy je poprowadzić, potrafią zaangażować dzieci. (…) Więc 
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myślę, że to wszystko od tych osób prowadzących zależy, że one są taką 

siłą pociągową, która sprawia, że to się udaje. [tour3_3_n] 

 

Ja powiem tak: za cokolwiek się biorę, to albo wchodzę całkiem, albo 

rezygnuję. I kiedyś syn zobaczył, jak w domu przygotowywałam 

choreografię do Zorby, to powiedział: „Mamusia, czy z tobą jest wszystko 

dobrze?”. A ja: „Ale powiedz mi, jak mam dobrze nauczyć, skoro sama 

mam z tym problem?”. Więc pierwsze: muszę się przygotować, żeby to 

miało jakikolwiek sens. [tour1_1_n1] 

 

Pasja nauczyciela łączy się również z bardziej otwartym spojrzeniem 

na teatr, co może skutkować wprowadzaniem innowacyjnych form 

teatralnych do szkolnej edukacji oraz programów autorskich. Teatr 

nie będzie wówczas występem do odegrania czy obejrzenia, ale 

wyzwaniem, zabawą, pasją, doświadczeniem. Wygląda na to, że 

szkoła, w której zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, ciekawie i 

chętnie spędzają czas, jest de facto projektem autorskim 

nauczycieli-pasjonatów. Dlatego warto mieć na uwadze ogromny 

potencjał, jaki kryją w sobie jednostkowi nauczyciele. 

 

Dokładnie – to są ludzie, którzy chcą. Którzy mają pomysły i uważają, że 

lekcje można poprowadzić inaczej, że dzieciom poza standardowym 

zestawem można dać coś więcej i coś innego z nimi zrobić. A dzieci są 

naprawdę bardzo chłonne i bardzo twórcze, tylko trzeba im pozwolić. 

[tour3_3_d] 

 

Ja bardzo lubię i cenię sobie teatr. Rzeczywiście, lubię to. Mamy też 

polonistkę, która jest na takim kursie dwuletnim. W nauczaniu 

wczesnoszkolnym jest pani, która czuje teatr. Pani dyrektor główna bardzo 

ceni sobie taką edukację. Może stąd się bierze to, że dzieje się więcej, niż 

normalnie. [tour5_1_d] 

 

Mamy zajęcia artystyczne: w tym roku po raz pierwszy dla piątych klas 

pani prowadzi zajęcia. I tam poznają dzieci historię teatru, a jednocześnie 

same mają szansę coś przygotować. Wiem, że przy okazji teatru greckiego 

robili sobie maski. Niedawno robili makijaż teatralny. Każda grupa ma 

przygotować przedstawienie w ramach tych zajęć. A przy okazji 

przemycana jest historia teatru. Także te dzieci są zachwycone tymi 

zajęciami. Pierwszy raz – pilotażowo – i dzieciom bardzo się podobają. 

[tour3_3_n] 

 

Dyrektorzy zazwyczaj dostrzegają potencjał, jaki kryje się w gronie 

pedagogicznym i starają się wspierać swoich nauczycieli. Kolejną 

mocną stroną szkół, działającą na korzyść edukacji teatralnej, jest 

dobra współpraca nauczycieli oraz dyrekcji. Pozytywnie oceniane 

przez rozmówców były takie cechy wzajemnej komunikacji władz 

szkoły i uczących w niej pedagogów, jak: otwartość na nowe 

pomysły, zaufanie do kompetencji nauczycieli, pozostawienie 

nauczycielom swobody bez narzucania kierunku dodatkowych 

aktywności. W rozmowach wyraźnie dobrze postrzegani byli 

dyrektorzy, którzy rozumieją, że nauczyciel robiący to, co lubi, lepiej 

wypełni swoje zadanie, niż pedagog zmuszony do realizacji treści dla 

niego samego nieciekawych i sprzecznych z jego zainteresowaniami. 

Możliwość samorozwoju i swoboda w działaniu to ważne czynniki 

wspierające nauczycieli-pasjonatów w codziennej pracy. 
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Każdy nauczyciel, w czym się mocno czuje, to właśnie realizuje, a reszta 

wspomaga. Może to, że ze sobą już długo współpracujemy, to jest plus. Bo 

ja tu wcześniej długo pracowałam jako nauczyciel. Nikt tu nie robi min i 

nie obraża się, że ja będę robił to, a nie to. Nie. Nie ma tak, że ja tu 

narzucam, biorę ten kalendarz i mówię: „Pani A to, Pani B to” – nie. Same. 

Idzie kartka i każdy się wpisuje, kto komu pomaga. I dopisuje się – ja 

jeszcze zrobię to, jeszcze to, a w tym roku robimy to, a w tym tamto. 

[tour1_1_d] 

 

Także to nie jest absolutnie na zasadzie: „Pani Kowalska wylosowała 

dzisiaj program artystyczny” – nie. To się wcześniej już pojawiło we 

wnioskach tego nauczyciela, że ona sama podczas lekcji wprowadzała 

takie formy pracy z uczniami i zauważała, że dużo lepiej angażują się w 

cały proces lekcyjny, wtedy, kiedy wiedzą, że na przykład będzie ta forma 

innego wyrazu i innego przekazania – inny jest rodzaj zaangażowania się. 

[tour3_3_d] 

 

Mam taką nową nauczycielkę i mówi do mnie „Dyrekcjo” [śmiech]. 

„Dyrekcjo, a jakby to, tamto, siamto”. Jak wychodziła, mówię do niej: 

„Pani Patrycjo, czemu ma pani taką minę?”. „No bo jak pani mnie 

wysłuchała, to mi pani pozwoliła to robić… A jak tam [w poprzedniej 

szkole] byłam, to nic się nie zgadzali”, a ja mówię: „Dlaczego miałabym Ci 

nie pozwolić robić, jak tyś mnie przekonała do tego!?”. (…) Uważam, że nie 

zawsze moje jest najlepsze. Bo nauczyciel zna lepiej ode mnie tą grupę. 

Trzeba rozmawiać przede wszystkim. [tour1_1_d]  

 

Dużą wartością jest także samopomoc w środowisku 

nauczycielskim: wspólna realizacja zadań, podział obowiązków (w 

zależności od zdolności i umiejętności), wyręczanie się w niektórych 

aktywnościach, wzajemna pomoc i motywacja, wymiana informacji. 

Taki styl współdziałania jest szczególnie ważny w przypadku 

edukacji artystycznej, która niekiedy wymaga wykroczenia poza 

szkolną rutynę i zburzenia pewnego porządku szkolnego. Wyjścia do 

teatru, na przeglądy i konkursy tearalne, czy nawet organizacja prób 

przedstawień uczniowskich, wymagają od całej społeczności 

nauczycielskiej pełnej otwartości, wyrozumiałości i współpracy. W 

szkołach, w których nauczyciele ze sobą współpracują, łatwiej 

pokonać pewne ograniczenia związane z edukacją teatralną. 

 

Nie jest nas może dużo, ale bardzo ściśle ze sobą współpracujemy. Jeżeli 

coś trzeba zorganizować, to wiadomo, że my wszyscy możemy na siebie 

liczyć. [tour5_4_n] 

 

Jeżeli wszystko tylko na jego [nauczyciela] barkach leży, to jest ciężko, bo 

zrobić i inscenizacje, i stroje, i przygotować tę stronę muzyczną, i 

poprowadzić to wszystko technicznie, i przydzielić role, i jeszcze to 

wszystko, i scenarzystą być, i wszystkim naraz. No, staramy się zawsze tak, 

że po koleżeńsku sobie pomagamy, że nie jedna osoba, tylko jakaś grupa 

pomaga. [tour2_1_n1] 

 

Poza tym, jak jest takie środowisko, że jeden drugiego motywuje i załóżmy 

jest to szkolenie – jedna osoba mówi: „Nie chce mi się”, a kilka innych 

mówi: „A dlaczego? Przecież będzie coś ciekawego!”. I rzeczywiście tak 

jest. Nawet o tym szkoleniu, o którym opowiadałam wcześniej – też tam 
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za dużo chętnych nie było – ale w momencie, jak ktoś się zaczął 

interesować, to od razu inni podłapywali. Dosyć motywujemy się 

nawzajem. [tour3_2_n] 

 

Dobra atmosfera wśród nauczycieli, satysfakcja z pracy, integracja 

grona nauczycielskiego i życzliwa współpraca z dyrekcją mają swoje 

odzwierciedlenie w pozytywnych relacjach pedagogów z uczniami, 

które zyskują nowy, „nieszkolny” wymiar. Pojawia się wzajemne 

zaufanie: nauczyciele zyskują wiarę w umiejętności i pomysły dzieci; 

dzieci z kolei chętniej angażują się w propozycje nauczyciela. 

 

To działa w każdą stronę. Nie mówię o tym, że między mną a tymi 

dzieciakami wytwarza się też inna więź: nie taka nauczyciel-uczeń. Ja mam 

w tym momencie w klasach dzieci, które są jakoś tam związane ze mną 

inaczej i bardzo fajnie, bo one też nadają lekcji rytm normalności. To jest 

takie cenne, ta więź, która się wytwarza. Nie mówię już o tej całej sferze 

związanej z ćwiczeniem pamięci, dykcji, ruchu na scenie i kontaktu z 

publicznością, bo to też są ważne rzeczy. Ale po tym, co mówiłam o tym 

byciu razem [przyjaźniach], to jednak stają się drugorzędne, mimo 

wszystko. [tour5_1_d] 

 

To też zbliża uczniów i nauczycieli. To jest inna forma pracy. [tour3_3_d] 

 

Zaangażowanie nauczycieli oraz ich wzajemne dobre relacje z 

dziećmi bezpośrednio przekładają się na nastroje panujące w 

środowisku uczniowskim. To również jest wzmocnieniem działań w 

dziedzinie edukacji teatralnej. Nauczyciele wielokrotnie podkreślali, 

że dobrze współpracująca grupa uczniów, „zgrana klasa” jest w 

procesie kształcenia artystycznego bardzo ważnym zasobem. 

 

To jest tak, kiedy mówi się o pracy z zespołem i czasem mówi się o tym, że 

z tym zespołem jest fajnie, a z tym jest niefajnie. O co chodzi? – czy to jest 

wina nauczyciela, czy ta wina leży gdzieś zupełnie po innej stronie? No i 

okazuje się, że jest to po prostu kwestia grupy. A jedna grupa działa po 

prostu tak, że rzuca się hasło, jest jakaś dyskusja wokół i gros klasy jest tak 

zaangażowane i tak wchodzi w tę sytuację momentalnie, która jest 

przedstawiana. Od opracowywania rekwizytów, scenografii, układania 

tekstu… i oni się tym bawią. [tour3_3_d] 

 

Wie pani, są takie klasy, gdzie, no, nie da się zrobić – jest garstka malutka, 

trzy, cztery osoby. Natomiast u mnie na siedemnaście to siedemnastka 

bierze udział. I jak coś przygotowujemy, to naprawdę przygotowujemy to 

wszyscy… [tour1_1_n1] 

 

Kolejną ważną kwestią wpływającą na realizację i efekty kształcenia 

teatralnego, obok czynnika grupowego, jest postawa i potencjał 

poszczególnych uczniów: zapał dzieci, ich pozytywne nastawienie, 

chęć współpracy, otwartość, ale także zdolności, kreatywność i 

predyspozycje artystyczne konkretnych młodych osób. Warto w tym 

miejscu zauważyć, że nauczyciele wolą pracować z dziećmi 

„uzdolnionymi teatralnie”, chociaż zdarza się i takie podejście, które 

pozwala dostrzec w każdym uczniu potencjał – bez różnicowania na 

dzieci „zdolne” i „mniej zdolne”. W wypowiedziach rozmówców 
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często brakowało nam tej otwartej na każdego ucznia postawy 

właściwej pedagogice teatru.  

 

No i same dzieci – bo one są naprawdę chętne. Lubią każdą taką formę. Ja 

mam w klasie takie dziewczyny, że sobie nie wyobrażam, żeby one nie 

chciały. To zależy też od klasy pewnie. Ja mam tyle artystek... [tour3_1_n] 

 

Dla mnie największym ułatwieniem jest fajna grupa. Fajna grupa, czyli 

dzieci, które już coś potrafią albo mają to wrodzone (taki aktor od 

urodzenia), bez wad wymowy, bez mankamentów jakichś większych. 

[tour1_3_n] 

 

Też są te małe dzieci bardzo angażowane. Dzieci mają jeszcze to do siebie, 

że one wszystkie role znają, więc to jest fantastyczna rzecz, bo jeśli ktoś 

wypadnie, to ktoś i tak zna tę rolę. A że nie jest to rola na afisz, to nie 

szkodzi. On i tak nam zagra, i tak dziecko zostanie brawami nagrodzone, 

spełni się.  [tour1_1_d] 

 

Myślę, że nasze środowisko edukację teatralną jako element edukacji 

kulturalnej przyjmuje bardzo pozytywnie. Bo to, czy proponujemy im taką 

lub inną formę, zawsze daje im możliwość wyboru. Nikogo nigdy nie 

namawiamy na siłę, ale jeśli umiejętnie sprzedamy propozycję, zachęcimy, 

to wiemy, że chętnie pojadą do tego teatru, niekoniecznie pod przymusem, 

żeby zobaczyć po prostu, jak tam jest, bo to jest coś innego. [tour1_2_d] 

 

Znajomość każdego ze swoich uczniów – ich możliwości, 

problemów, talentów – daje małym, peryferyjnym szkołom 

przewagę nad miejskimi „molochami edukacyjnymi”, gdzie dużo 

trudniej o indywidualne traktowanie uczniów i nawiązanie 

osobowej więzi między pedagogiem a dzieckiem. Integracja 

środowiska szkoły i jej otoczenia społecznego wskazywana była 

jako znacząca mocna strona badanych szkół. Również dlatego, że 

umożliwia podejmowanie wspólnych działań, ułatwia pracę 

zespołową. 

 

Każde dziecko znamy, każdego rodzica znamy. To mała szkoła i takim 

przedstawieniem, które się odbędzie, to żyje wtedy cała szkoła. Jak wy do 

nas przyjechaliście dzisiaj – to każdy wie i wszyscy będą na ten temat 

rozmawiali, i to nie zginie w tłumie. Dzieci wrócą do domu i gdzieś tam na 

pewno będą jeszcze rozmawiały między sobą. I te kontakty – ta 

komunikacja jest jednak u nas większa. I dotarcie bezpośrednio do dziecka 

jest w szkole wiejskiej  dużo łatwiejsze niż w miejskiej. [tour3_1_d] 

 

Plus przy małej szkole jest taki, że można działać zespołowo, jeżeli chodzi o 

nauczycieli i obsługę szkoły. Bo przy stu osobach czy więcej (jak w 

niektórych placówkach) trudno byłoby zmobilizować i coś wykonać. A tutaj 

przy różnych przedsięwzięciach (typu koncerty, występy) grupa tworzy się 

dość sprawnie i potrafi wykonać jakieś zadanie. (…) Na pewno kontakt ze 

środowiskiem, bo znamy to środowisko doskonale. Wiemy doskonale, 

czego możemy wymagać od pewnych dzieci, czego możemy się 

spodziewać, w jaki sposób rodzice się zaangażują. To jest na pewno 

ułatwienie, że znamy środowisko. [tour2_3_dn] 

 

Wszystkie opisane powyżej kwestie związane z zasobami ludzkimi 

(potencjał i zapał uczniów, pasja nauczycieli) oraz relacjami między 

poszczególnymi aktorami życia szkolnego (dyrekcja-nauczyciele-
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uczniowie) wytwarzają w szkole szczególny klimat, sprzyjający 

inicjowaniu i realizowaniu działań artystycznych. Z rozmów z 

dyrektorami i nauczycielami można odczytać, które sposoby 

myślenia o nauczaniu artystycznym przynoszą korzyści i stanowią o 

sile szkolnej edukacji teatralnej36. Takie podejście obejmuje:  

 

- podążanie za potencjałem uczniów, nie za ambicjami nauczycieli 

czy rodziców; dobieranie programów do danej klasy, do możliwości 

i zdolności uczniów oraz ich chęci; zrozumienie dla ograniczeń 

wieku dziecięcego: 

 

I też bym nie chciała, żeby tak było, że dziecko jest na siłę brane. Jak ja 

robiłam z dziećmi [teatr], to mogły sobie wybrać, jaką postać będą grały w 

tym przedstawieniu. I  robiliśmy na przykład trzy pieski, kilka tych świnek i 

kilka razy odgrywaliśmy – żeby każde dziecko mogło w tym przedstawieniu 

zaistnieć. [tour5_2_n] 

 

Bo my odbieramy dziecko na bazie swoich doświadczeń i zupełnie nie 

stawiamy się w jego pole widzenia, ani w jego pole doświadczeń. Ono ma 

prawo nie wiedzieć, ono ma prawo nie usłyszeć, ono ma prawo się 

pomylić. A rodzic by chciał, żeby ono już wiedziało, umiało, zapamiętało – 

to nie jest tak. [tour2_2_n] 

                                                           
36

 Owe sposoby w dużej mierze pokrywają się z założeniami pedagogiki teatru i z 
animacyjnym modelem edukacji (zob. podrozdział Filozofie teatralnego 
edukowania najmłodszych, s. 27-31 niniejszego raportu) oraz z przytaczanymi 
zasadami dobrej edukacji małych dzieci, za: Giza Anna (red.), Edukacja małych 
dzieci. Standardy, bariery, szanse. Raport, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana 
Amosa Komeńskiego, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Warszawa 2010. 

Natomiast jak dostałam tę pierwszą klasę – no teraz już są w trzeciej – i 

pasowanie na ucznia przygotowywałam, poczułam, że z nimi mogę coś 

więcej w tym kierunku iść. I stąd się wziął ten program. [tour1_1_n1] 

 

- przedłożenie działań pedagogicznych nad rezultaty artystyczne; 

stawianie na proces nauki poprzez zabawę, a nie na profesjonalny 

efekt: 

 

Przecież wiadomo, że te dzieci nie zostaną aktorami. Może się zdarzy 

jedno z nich, które pójdzie na studia teatralne. Ja nie nastawiam się na 

wychowywanie aktorów. Ale po prostu na takie uczenie się wyrażania 

emocji, radzenie sobie ze stresem na scenie i tak dalej, i na to, żeby oni 

dobrze się czuli, kiedy są razem, żeby uczyli się też takiego właśnie 

opanowania siebie, kiedy można porozmawiać, poszaleć, kiedy jest ten 

czas – ok, dajemy sobie ten czas, żeby pobawić się, ale też nauczyć tego 

słuchania, skupiania się. [tour5_1_d] 

 

Ja wybieram zawsze chętnych. Kiedy prowadziłam kółko teatralne, to 

uważałam, że szkoła podstawowa ma rozwijać. To nie ma być tak, że tylko 

dziecko uzdolnione występuje, ale każde dziecko. I tak przydzielaliśmy role: 

której kto mógł podołać. Ale wszystkie dzieci występowały. To nie chodziło 

o to, żeby wystąpili najlepsi, tylko chodziło o dobrą zabawę w teatr. 

[tour1_2_n] 

 

[o przedstawieniach uczniowskich] Zresztą my inaczej na to patrzymy, bo 

wiemy, jak ciężko dzieci pracowały. Dlatego nawet jak są jakieś 

uchybienia, to się bije brawo. [tour1_1_n1] 
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- wyzwalanie kreatywności dzieci; oddanie uczniom inicjatywy; 

wiara w umiejętności dzieci (nawet te ukryte); łagodne kierowanie 

talentami: 

 

Zasada u mnie jest taka, że ja nigdy nikogo nie dyskwalifikuję. Czyli  nie 

robię żadnych eliminacji aktorskich. Nawet najsłabszemu dziecku, nawet 

najbardziej zamkniętemu w sobie daję szansę. Staram się dać takie 

warunki, żeby gdzieś tam się pokazali i powiem pani, że moim sukcesem 

jest to, że dzieci, po których nikt się nie spodziewał, że one potrafią 

otworzyć usta – wychodzi [z nich] zupełnie co innego podczas występu na 

scenie. Był uczeń, który po prostu furorę zrobił. Robiłam wtedy „Opowieść 

wigilijną” w szóstej klasie i on był duchem, a naprawdę to dziecko mało co 

mówiło kiedykolwiek. Już nie mówiąc o tym, że ono też umiejętności 

intelektualne miało niskie. A no po prostu furorę zrobił. Więc to jest moja 

zasada. [tour1_1_n2] 

 

Dzieciaki same od początku do końca może i coś tam wymyślają, ale 

trzeba tym – niestety albo stety – kierować. Czyli taka kierowana 

samodzielność i inicjatywa. (…) Trzeba jak najwięcej wyzwolić w nich, 

niech pomyślą, spróbują sami – na tym się uczymy. [tour2_2_d] 

 

- ogólna dostępność edukacji teatralnej dla wszystkich 

zainteresowanych dzieci, nie tylko dla wybranych (najzdolniejszych 

lub najbogatszych): 

 

Często jest tak w tych kółkach, że nauczyciele sobie po prostu wybierają te 

perełki i z nimi pracują. Tak jest często. Ja spotykam się z tym bardzo 

często przecież w środowisku. Natomiast ja mam taką zasadę, że u mnie 

każdy, kto chce, ma szansę. [tour1_1_n2] 

 

Ja nie lubię takich przedstawień, które przygotowuje niby klasa, a 

właściwie jest 4 aktorów. To nie wchodzi w grę – jak już robić, to robić, 

żeby wszyscy uczestniczyli, żeby każdy był trochę tym aktorem. 

[tour5_3_n] 

 

Właśnie cenne jest chyba to, że grupy klasowe, które się wiążą, są takie, że 

mogą wspomóc tych mniej uposażonych. I rolą nauczyciela jest, żeby 

łączyć, więc stara się, żeby wszyscy w tym brali udział. Rodziców już nie do 

wszystkiego angażujemy, bo naszą rolą jest to wszystko przygotować tak, 

żeby wszystkie dzieci mogły [uczestniczyć w życiu teatralnym]. 

[tour2_2_n] 

 

Bo wiadomo – w kółku teatralnym biorą udział te dzieci, które faktycznie 

są zdolne i zainteresowane grą aktorską. Pani też tak przydziela role, że ci 

najzdolniejsi, którzy będą prezentowali, to oni i pięknie mówią, i są 

uzdolnieni. Natomiast tutaj, w takich przedstawieniach, mają okazję wziąć 

udział wszyscy. Oni w grupach dzielą się tymi rolami, czasami wymyślają 

scenariusz, więc teoretycznie każdy może zagrać każdą postać, więc każdy 

jest zaangażowany. [tour3_3_n] 

 

[o dofinansowaniach uboższych dzieci] Generalnie pilnujemy tego, że te 

same dzieci, które już są poszkodowane losowo, nie były też 

poszkodowane kulturowo – czyli nie odcinamy ich od tych ogólnych źródeł 

wiedzy o kulturze. [tour3_3_d] 
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Wśród wewnątrzszkolnych czynników wspierających edukację 

teatralną znajduje się duża grupa rozwiązań związanych z 

organizacją i trybem pracy. Pomocne okazuje się tu jasne 

wyznaczenie celów edukacyjnych oraz rozpisanie rocznego planu 

pracy i ustalenie podziału obowiązków między nauczycielami. 

 

Z założenia mamy w planie pracy, że przynajmniej każda klasa wyjeżdża co 

najmniej dwa razy w roku do teatru, do filharmonii, do opery także. 

[tour1_1_d] 

 

Jesteśmy podzieleni na zespoły na wszystkie uroczystości, które są 

zaplanowane. Mamy kalendarz imprez, same przydzieliłyśmy się i według 

tego [działamy]. [tour1_1_n1] 

 

Mamy taki kalendarz, który jest związany z tymi wydarzeniami, które u 

nas są przygotowywane już tradycyjnie. No i w zasadzie wszyscy wiedzą, 

zawsze na początku roku ustalamy, kto przygotowuje jaką uroczystość, kto 

jest odpowiedzialny za przygotowanie danej uroczystości. I to nie jest tylko 

tak, że polonista przygotowuje. Ale na przykład nauczyciel historii, WOS-u 

również. [tour2_3_n] 

 

Są dwa takie kalendarze, jak pani to nazwała. To jest plan pracy 

samorządu, gdzie samorząd szkolny sobie swoje imprezy planuje, 

przygotowuje i opiekun samorządu jest za to odpowiedzialny oficjalnie. 

(…) A dwa – to jest kalendarz imprez i uroczystości szkolnych, gdzie 

wszystko, co w danym roku szkolnym planujemy – jakie uroczystości, jakie 

imprezy. Jakby taki kalendarz tych rzeczy pozadydaktycznych. [tour2_2_d] 

 

Ciekawym rozwiązaniem wspomagającym edukację teatralną jest 

powołanie funkcji szkolnego koordynatora działań teatralnych. 

Taka osoba gwarantuje wdrażanie spójnego programu edukacji 

artystycznej. Zarazem zarządza szkolnym życiem teatralnym i 

animuje je. 

 

I mamy koordynatora, który tym wszystkim [edukacją kulturalną]  steruje: 

„A tu jest coś ciekawego, a tu jest coś ciekawego”. Jest to nie tylko 

wynikające z treści, które realizujemy, ale nawet takie zachęcające: 

„Zobaczmy co będzie, czy dzieciom się spodoba, czy nie spodoba”. 

[tour1_1_n1] 

 

Ale zawsze staram się, jako ten animator teatru i kultury w szkole, staram 

się zabierać dzieci do teatru naszego opolskiego. [tour4_1_n] 

 

Wśród rozwiązań organizacyjnych dwa wydają się szczególnie cenne 

w kontekście realizacji edukacji teatralnej na gruncie szkolnym: 

wyjazdowe warsztaty wakacyjne oraz udostępnienie wszystkim 

klasom w szkole czasu, który może być wykorzystany na wspólne 

(międzyklasowe) działania artystyczne (np. w formie godziny 

wychowawczej o stałej porze dla wszystkich klas). 

 

Pracujemy w trybie wakacyjnym. Wtedy jest dużo łatwiej. Wyjeżdżamy od 

dwóch tygodni do siedmiu dni – to chyba były najkrótsze warsztaty. 

Wszystko zależy od kasy. Ale staramy się, żeby były minimum 

dziesięciodniowe. Przygotowujemy tam spektakle, nad którymi potem 

pracujemy, czyścimy je. [tour5_4_n] 
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Nawet przyjęliśmy we wszystkich klasach taką regułę, że godzina 

wychowawcza odbywa się równocześnie w czwartek. I tam ewentualne są 

spotkania, apele czy też teatr… [tour2_3_d] 

 

Rozwiązaniem, które całkowicie uwalnia od ram i wymogów 

edukacji szkolnej jest powołanie stowarzyszenia działającego przy 

szkole. Takie rozwiązanie pojawiło się w jednej z badanych szkół 

miejskich. Powołanie stowarzyszenia pozwoliło rozwinąć edukację 

artystyczną w czasie wolnym od lekcji, w układzie bardziej 

sprzyjającym takiej edukacji (bez dzwonków, określonego czasu 

trwania lekcji). 

 

Przez Stowarzyszenie piszemy projekty. Mamy takie działanie, które się 

nazywa „pracownia aktywności twórczej”. Zaczęliśmy od teatru, w tej 

chwili mamy jeszcze zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne. (…) No, tam 

mi [dyrektor] próbował godzinę dać dodatkową w pracy, ale ja nie lubię 

tak. To bardzo związuje. Już wtedy trzeba się trzymać planu lekcji. A 

czasem trzeba próby zrobić rano, czasem wieczorem, czasem dzieci 

wyjeżdżają, czasem zostawaliśmy w internacie więcej, czasem 

pracowaliśmy w weekendy. Taki luz, że człowiek nie jest związany ze 

szkołą, jest fajniejszy. O! I czynnik przeszkadzający: struktura godzinowo-

lekcyjna. [tour5_4_n] 

 

Jeśli chodzi o zaplecze materialne było ono wskazywane dosyć 

rzadko jako zasób pozytywnie wpływający na kształcenie dzieci w 

zakresie teatru. Nauczyciele raczej odnotowywali braki w kwestiach 

możliwości lokalowych i niedoboru strojów czy rekwizytów. Jednak 

w kilku przypadkach wskazano na profesjonalizację zaplecza 

teatralnego w szkole jako na czynnik korzystnie wpływający na 

poziom edukacji teatralnej. Co ciekawe, wśród swoich mocnych 

stron warunki materialne wymianiały raczej te placówki, w których 

aktywność teatralna nie była szczególnie intensywna czy 

innowacyjna. Można to odczytać jako kolejne potwierdzenie tezy o 

tym, że siłą szkół wiejskich i w małych miejscowościach jest 

potencjał ludzki, a nie kwestie materialne. 

 

Ale stwarzamy warunki – zauważyła pani, mamy światła teatralne i 

kotary, i krzesełka, nagłośnienie… Tylko jeszcze sceny nam brakuje. 

[tour2_3_dn] 

 

No, ale jakby te doświadczenia zostają – te rekwizyty, mamy magazyn, 

gdzie one oczekują, więc ktokolwiek by chciał rozpocząć… [tour2_2_n] 

 

Warte odnotowania są także pojedyncze głosy, które do mocnych 

stron szkół wiejskich zaliczają ich peryferyjne usytuowanie, czyli 

coś, co przez wiekszość rozmówców klasyfikowane było jednak jako 

słaba strona i przeszkoda w realizacji zadań edukacji kulturalnej. W 

dwóch przypadkach ową izolację szkoły rozpatrywano pozytywnie, 

gdyż pozwala ona niejako zatrzymać dzieci w szkole i włączyć w 

działania artystyczne dziejące się po lekcjach. Sytuacja „odcięcia” 

wiejskiej szkoły może sprzyjać edukacji teatralnej, bo dzieci są w 

szkole, na miejscu i można je łatwo zaangażować w dodatkowe 

zajęcia. To daje przewagę szkole nad innymi instytucjami 

zajmującymi się edukacją kulturalną (do których trzeba dodatkowo 

dojechać). 
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Dzieci dojeżdżają do szkoły gimbusem i tak samo wracają. No i stąd się 

wiąże to z tym, że jednak wolą bezpośrednio po lekcjach zostać i 

uczestniczyć w takich dodatkowych zajęciach, niż jechać do domu i z 

powrotem wracać, bo nieraz nie ma kto tych dzieci dowieźć. [tour1_3_d] 

 

U nas szkoła jest taka, że dużo dzieci jednak dojeżdża i po lekcjach tak czy 

inaczej zostają. Więc gdyby to gdzieś tak było organizowane na zasadzie 

tego czasu, który i tak muszą w szkole spędzić? [tour3_2_n] 

 

 

 

 

 

 

 

 

SŁABE STRONY 

Kolejną grupą czynników są braki i niedostatki szkół, które stanowią 

ograniczenie dla realizacji edukacji teatralnej. Wsród nich, podobnie 

jak w przypadku mocnych stron, największą rolę grają kwestie 

osobowe. Nauczyciele i uczniowie, którzy potrafią artystycznie 

„rozruszać” całą szkołę i nadać edukacji teatralnej pożądany kształt, 

dzielą szkolną przestrzeń z tymi nauczycielami i uczniami, którym 

brakuje zapału, zaangażowania bądź przygotowania. Jak wynika z 

rozmów, brak nauczycieli z pasją i inicjatywą stanowi poważną 

przeszkodę utrudniającą realizację edukacji artystycznej w szkołach. 

 

Myślę, że nigdy nie ukrócam skrzydeł nauczycielowi, jak wychodzi z 

inicjatywą. Nawet jestem gotów poszukać, wesprzeć go finansowo, bo to 

niestety wszystko jest związane z jakimiś kosztami. Ale rzeczywiście ze 

strony nauczycieli nie wypływały jakieś propozycje, żeby tutaj kółko 

teatralne działało, które by rozwijało umiejętności aktorskie. (…)  Bo tutaj, 

jak mówiłem, widać, że ci nauczyciele 1-3 mają potrzebę i takie wyjazdy 

organizują, a tutaj w klasach starszych rzadko się zdarza, żeby z ich strony 

to wynikało. [tour3_2_d] 

 

Ów brak entuzjazmu i inwencji po stronie nauczycieli łączy się 

często z ich niedostatecznym przygotowaniem do prowadzenia 

zajęć teatralnych z dziećmi. Rozmówcy narzekali na brak możliwości 

odbycia innowacyjnych kursów kierunkowych z zakresu 

kształcenia teatralnego. Wyrażali również przekonanie, że takie 

kursy mogłyby poprawić nie tylko dynamikę, ale i jakość szkolnego 

życia teatralnego. To pokazuje, że obok osobistych pasji i 

zainteresowań oraz cech osobowościowych ważne jest dla 

nauczycieli profesjonalne przygotowanie do pełnienia roli pedagoga 

teatru37. 

 

Raczej może [dostępne są kursy] takie bardziej plastyczne, bardziej 

specjalistyczne, arteterapia, socjoterapia, ale takich typowo teatralnych ja 

nie widziałam. Jeżeli ktoś kończył, to bardzo krótką formę. Taką 

kilkugodzinną, na pewno nie ma wtedy kwalifikacji. O tak – kursy  

niekwalifikacyjne. [tour5_3_d] 

                                                           
37

 O rozproszonym wzorcu dobrego edukatora kulturalnego zob. w podrozdziale 
Przygotowanie nauczycieli do pracu z dziećmi na polu teatralnym, s. 40-44 
niniejszego opracowania. 
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Ja myślę, że to [innowacyjne szkolenia] dopiero co wchodzi, więc tak jak 

szkoły dopiero się zapoznają z tym całym projektem i wprowadzaniem 

tego, tak też trzeba nauczycieli może jeszcze do tego przekonać – 

przyzwyczajenie jednak robi swoje. Jak czegoś takiego przez lata nie było, 

no to może jest to kwestia wejścia w nawyk, przyzwyczajenia. Ale na 

pewno fajnie, jakby takich elementów nowoczesnych było więcej. Dlatego 

że pewnie teatr szkolny bardziej się jeszcze opiera na takich typowych, 

standardowych przedstawieniach, bez żadnego większego wprowadzania 

nowych rzeczy. [tour3_2_n] 

 

Z drugiej strony, w większości rozmów pojawiały się silne głosy 

przeciwko sytuacji, w której grafiki nauczycieli są przeładowane 

różnego rodzaju obowiązkami i aktywnościami (w tym 

specjalistycznymi kursami dokształcającymi). Z opisów pracowników 

szkół wynika, że obecnie nauczyciel musi być multizadaniowy. Nie 

ma luksusu koncentrowania się na nauczaniu tylko jednego 

przedmiotu, a oprócz prowadzenia lekcji ma dużo innych zadań 

związanych zarówno ze szkolną biurokracją, jak i z dodatkowymi 

zajęciami dla uczniów, a także z własną ścieżką zawodową. W kilku 

rozmowach powraca motyw siłaczki – nauczyciela poświęcającego 

swoje życie osobiste dla pracy i uczniów. Do tego często 

niedocenianego i walczącego z wiatrakami. Te obciążenia, niekiedy 

zbyt duże, zniechęcają nauczycieli i grożą szybszym wypaleniem 

zawodowym. Czasami nawet wymuszają konieczność 

kombinowania i chodzenia „na łatwiznę” w pracy dydaktycznej. 

Dostrzegają to zarówno nauczyciele, jak i dyrektorzy 

rozporządzający czasem swoich pracowników. 

Tego się nie da wszystkiego ogarnąć. Przecież jeszcze mam szóstą klasę, 

oni muszą się uczyć, przygotowywać do egzaminu… No więc, no nie da się. 

Nauczyciel przedmiotu powinien być od przedmiotu. Natomiast ja jestem 

polonistą, dodatkowo uczę techniki, dodatkowo zajmuję się teatrem od 

tylu lat, więc ja już mam odgórnie przypisane, że pewne rzeczy trzeba 

zrobić. [tour1_1_n2] 

 

Ta energia po jakimś czasie po prostu jakby gaśnie. Jedzie pani na jeden 

przegląd – podziękowanie za występ. Jedzie pani na jakiś konkurs – 

wygrywa szkoła współpracująca z ośrodkiem. Jedzie się na inny konkurs – 

podziękowania [rozkłada bezradnie ręce]. [tour1_3_n] 

 

My jesteśmy tak zmęczeni wszystkim, że my szukamy chwili – żeby mieć 

chwilę odpoczynku [z naciskiem]. Stanąć gdziekolwiek, napić się kawy. 

Jakiegoś komfortu… My nie mamy czasu dla siebie. My się nie możemy 

spotkać. Jest tak ciężko. W takim młynie chodzimy. [tour1_3_n] 

A my w szkole, przyznaję szczerze, jesteśmy zasypywani różnymi 

ankietami, „papirologią” tzw. Mamy dużo takiej pracy i zdecydowanie 

wolałabym się zająć edukacją teatralną i realizowaniem tego z dziećmi niż 

wypełnianiem kolejnej ankiety czy opracowywaniem jakiejś pracy zespołu 

humanistycznego, ale tu trzeba równomiernie rozłożyć czas i siły. 

[tour4_1_n] 

I ja nie oczekuję od wszystkich, że będą oddani i sami Judymowie, i siłaczki 

będą w placówce działać, bo to nie o to chodzi. To też nie jest zdrowe do 

końca. [tour3_3_d] 
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W przypadku dzieci sytuacja wygląda podobnie. Porażki i 

niepowodzenia w zakresie edukacji teatralnej są związane – tak jak 

u nauczycieli – ze zniechęceniem, brakiem talentów i pewnych 

predyspozycji, ze zbyt dużymi obciążeniami uczniowskich planów 

lekcji i nagromadzeniem zajęć dodatkowych. Nauczycielom 

najbardziej przeszkadza zachowanie i postawa niektórych uczniów. 

Zniechęcają ich: znużenie dzieci, brak zainteresowania teatrem, 

zachowania, za które trzeba się wstydzić, brak systematyczności. 

 

Są też dzieci, które nie chcą i tego nie zmienimy, bo po co go zmuszać na 

siłę, kiedy nie będzie się dobrze bawił, będzie przeszkadzał innym. Wtedy 

zostaje w szkole i ma normalnie zajęcia. [tour1_2_d] 

 

I potem idzie klasa – ja nie mam tego problemu – klasa na przykład do 

teatru i pół klasy to nie interesuje. Jedzą sobie chipsy, popcorn, nic więcej. I 

fajnie, bo lekcja minęła, nie? No tak jest. [tour4_1_d] 

 

Natomiast w przypadku, kiedy się przygotowuje przedstawienie i dziecko 

chodzi w kratkę, to wtedy rozwala całość. No i ciężko jest rodzicom czasem 

wytłumaczyć, że jeżeli podejmują decyzję taką wspólnie z dzieckiem, że to 

dziecko ma chodzić na te zajęcia, to musi chodzić systematycznie. I nam 

się tutaj też takie zgrzyty zaczęły pojawiać, dlatego nie walczyłam, 

szczerze, bardzo o to koło [teatralne]. [tour5_2_d] 

 

Proszę mi wierzyć, że – nie wiem czy to środowisko – bardzo trudno jest 

zaciągnąć dzieci do teatru. Starsze klasy. Bo młodsze się mówi: „Dzieci, 

jedziemy do teatru, zbieramy pieniążki, zgody dajemy, jedziemy”. Maluszki 

ok. A starsze: [naśladuje oburzony męski głos] „A po co mi? Wolę do 

kina!”. Ja mówię: „Ale dzieci! Teatr – kontakt z żywym aktorem, możliwość 

przeżycia, doznań…”. [znów naśladuje] „Ale po co, ja sobie tam z neta 

ściągnę…”. No takie mają podejście dzisiaj dzieci. Bardzo trudno jest dzieci 

zaciągnąć do teatru. [tour1_3_n] 

 

Zauważalną przeszkodą w edukacji teatralnej są także ograniczenia 

dzieci, które utrudniają pracę na polu artystycznym. Wynikają one z 

wieku i faz rozwoju dziecka albo (częściej) z deficytów społecznych i 

kulturowych. Dzieci potrafią być rozkojarzone, nadpobudliwe, mają 

wady wymowy, wady postawy, są – w oczach nauczycieli – 

niewystarczająco zdolne i same z siebie mało kreatywne. 

 

U mnie problemem było to, że mało mam dzieci takich, które mają takie 

zdolności, mają predyspozycje ku temu. [tour2_1_n1] 

My, dorośli, nie rozumiemy w odczuciu dziecka. My odbieramy świat tak, 

że chcielibyśmy im dużo powiedzieć i pokazać. A dziecko odbiera tylko tyle, 

ile może jego możliwość psychofizyczna. [tour2_2_n] 

 

Natomiast ja mam taką zasadę, że u mnie każdy, kto chce, ma szansę. 

Chyba, że, no nie wiem, jest tak, że rozwala mi grupę, że się nie nadaje, bo 

jest tak nadpobudliwy. No to wiadomo, że wtedy podziękuję, jeżeli 

rzeczywiście widzę, że nie ma sensu, bo ja mam trzydzieści osób, więc ja 

sobie nie mogę pozwolić, żeby jedna osoba mi zakłócała zajęcia, bo to jest 

bardzo duża grupa. [tour1_1_n2] 

 

Z reguły tu się wszystkie próby odbywają i widzę, jak te dzieci stoją, nie 

wiedzą, co ze sobą zrobić. Nie zawsze też wiem, jak poradzić. Oczywiście 
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wiele dzieciom mówię o postawie, dlaczego tyle prób... – ja im to wszystko 

tłumaczę. Bo są czasem znużone, widzę, że coś tam im nie idzie… 

[tour1_1_n2] 

 

Problem przeładowania planów zajęć dotyczy w tym samym 

stopniu nauczycieli i uczniów. Rodzice, którzy ulegają presji 

zapewnienia swoim pociechom jak najlepszego startu, posyłają 

dzieci na wiele dodatkowych zajęć. Dzieci uczestniczą w tylu 

różnorodych aktywnościach, że trudno im zaangażować się i 

skoncentrować na jednej dziedzinie. To, według badanych 

nauczycieli, wprowadza znaczące ograniczenia we współpracy z 

uczniami i rzutuje na realizację zadań edukacji teatralnej w 

szkołach. 

 

Dzieci wracają często do domu nawet o ósmej wieczorem. I jeszcze wtedy 

wcisnąć im wyjazd do teatru? [tour1_3_n] 

 

Natomiast to, co jest złe [w małych wiejskich szkołach], to jednak 

niewielka liczba uczniów, którzy muszą się zaangażować do wielu różnych 

spraw. (…) Tak, bo jedno dziecko jest obciążone różnymi działaniami – i 

teatralnymi, i związanymi z nauką, i ze sportem jeszcze. Jak już dziecko jest 

w czymś dobre, to eksploatowane jest na kilka różnych sposobów. (…) 

Także zdarza się, że te dzieci wyrywamy sobie, bo każdy z nas chciałby, 

żeby uczestniczyło w jakichś działaniach. [tour2_3_n] 

 

Ale nie ukrywajmy, że oprócz dojazdu na pewno [zniechęca] też ilość zajęć 

dodatkowych. Niektóre te dzieci, tak jak widzę po moim Kubusiu, że jemu 

ten piątek w ogóle nie leży, dlatego że jest zmęczony. [tour1_1_n2] 

Opisane powyżej sytuacje, w których szkoła określa swój potencjał 

ludzki jako słaby, ciągną za sobą również inne ograniczenia. Gdy w 

zakresie edukacji kulturalnej dzieje się niewiele, nauczyciele i 

uczniowie czują się zdemobilizowani przez szkolną nudę i marazm – 

to błędne koło. Może ono rodzić z kolei inne patologie, takie jak 

przekupywanie uczniów ocenami w zamian za uczestnictwo w 

dodatkowych zajęciach artystycznych (nie tylko teatralnych). Takie 

próby rozwiązania problemów kształcenia kulturalnego dzieci są w 

rezultacie słabą stroną wysiłków edukacyjnych, nie ich 

wzmocnieniem. 

 

Bo czasami syn przychodzi i mówi: „Pani powiedziała, że kto się zgodzi 

pójść do teatru, to postawi piątkę z polskiego”. (…) Czy to powinno być w 

taki sposób? Widocznie pani nie umie inaczej zainteresować. [tour5_2_n] 

 

W edukacji teatralnej nie pomagają również wewnątrzszkolne 

reguły związane z godzinowo-lekcyjnym trybem pracy w szkole, 

organizacją i funkcjonowaniem szkół (np. stałe godziny dowozu i 

odbioru dzieci ze szkół przez zorganizowany transport; system 

dwuzmianowy), a także z logistyką wyjazdów do teatrów i 

specyfiką grupowego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. 

Problemami i wyzwaniami są: 

 

- zgromadzenie dzieci w jednym miejscu na próby przedstawień, 

szczególnie w przypadku działalności międzyklasowej, odbywającej 

się poza lekcjami przewidzianymi w planach zajęć;  
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No i mamy ograniczenie w tym sensie, że bierzemy aktorów najczęściej z 

jednej klasy. Bo można by zebrać dzieci, które są jakieś takie bardziej 

teatralne – no bo są w szkole dzieci, która są uzdolnione pod tym 

względem – ale z różnych klas. Wtedy mamy kłopot, bo nie możemy ich 

razem zebrać na próby, prawda? Bo każdy o innej porze kończy i potem 

jest problem, żeby takie przedstawienie doszło do skutku właśnie z tego 

względu. [tour5_3_n] 

 

U nas są takie problemy techniczne, ze trudno zabrać wszystkie chętne 

dzieci – bo szkoła jest dwuzmianowa. I nie wszystkie dzieci mogą 

uczestniczyć w zajęciach kółka teatralnego, no bo na przykład mają wtedy 

lekcję. To jest taki problem organizacyjny. [tour3_3_n] 

 

- znalezienie czasu na realizację zadań teatralnych poza sztywną 

siatką lekcyjną; 

 

W czasie zajęć nie sposób ciągle robić próby. Natomiast po zajęciach też 

mam problem, bo ja mogę zostać, bo ja tu mieszkam, natomiast dzieci 

jadą do domu. I jest kłopot. Jak one mają świetlice, ja mam zajęcia na 

przykład. Ciężko nam jest to przygotowywać. [tour5_3_n] 

 

No jest, jest problem [z dojazdem na dodatkowe zajęcia po lekcjach]. Bo 

rodzic musi dowieźć, musi zaczekać, musi… różnie to bywa. To ich 

ogranicza. [tour1_1_d] 

 

Łatwiej takie rzeczy robić na różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, 

które nie są ograniczone jakimiś dowozami, odjazdami, dzwonkami. (…) 

Natomiast tutaj jest to utrudnione. Bo są zajęcia inne, bo są dzwonki, bo 

jest autobus. [tour5_3_n] 

 

- konieczność wprowadzenia i ciągłego modyfikowania systemu 

zastępstw, który regulowałby szkolny rytm zaburzony przez 

aktywności teatralne; 

 

I w momencie, kiedy staramy się organizować takie spektakle czy 

akademie, no to wtedy zakłóca to tok lekcji, bo na przykład trzeba 

zrezygnować z wychowania fizycznego, żeby zrobić próbę i wtedy jest 

dezorganizacja. [tour4_1_n] 

 

Bo jednak jak się jedzie do teatru, to w naszym przypadku są trzy godziny. 

W dzienniku trzeba zapisać temat. I co ja wpisuję? Trzy godziny 

przedstawienie teatralne? My się teraz musimy rozliczać z godzin. Musi 

nam wyjść z tej edukacji tyle, czy tyle. Więc nie sposób tak jeździć. 

[tour5_3_n] 

 

Powiem pani, że jeszcze jak byłam dzieckiem, to pamiętam 

przygotowywanie do różnych uroczystości szkolnych, to było tak, że jak się 

przygotowywało, to się zwalniało dzieci z lekcji na próbę. Teraz tego robić 

nie wolno i nie powinno się robić: bo nie można tak zrobić, żeby dziecko, 

które bierze udział w przedstawieniu, przez miesiąc nie chodziło na jakieś 

tam przedmioty, jakieś lekcje, no bo przygotowuje przedstawienie. Ono 

ma obowiązek uczestniczyć w innych zajęciach lekcyjnych. To, że ono jest 

aktorem, nie jest powodem, żeby nie uczestniczyło w lekcji. [tour5_3_n] 
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- organizacja wyjść do teatrów i towarzyszenie grupie dzieci podczas 

wizyt w teatrze; problemy z dyscypliną; 

 

Powiem tak: nauczyciel, który bierze się za to, choćby kwestia zbierania 

pieniędzy na bilety, proszę mi wierzyć, dzieci zapominają, nie przynoszą, 

wypisują się w ostatniej chwili, potem nie mamy osoby, która przyjdzie za 

tego ucznia, a wiadomo, autokar trzeba zapłacić i to są tego rodzaju 

sprawy. [tour4_1_n] 

 

- realizacja przedstawień angażujących dużą grupę osób. 

 

Powiem szczerze, że to jest ryzyko, takie przedstawienie. No bo jak się 

dziecko rozchoruje – a zdarzają się takie sytuacje – no to wtedy klops. My 

się czasem takich przedstawień nawet boimy, wolimy prostsze, gdzie 

każde dziecko ma odrębną rolę, typu przedstawienie noworoczne, że 

każde dziecko jest jakimś miesiącem. I nie ma rozmówek. Także w czasie 

tych dialogów ciężko jest podłożyć inne dziecko. Jeśli zachoruje ktoś, kto 

ma zupełnie odrębną część, jakiś wierszyk, to łatwo albo go pominąć, albo 

dać ewentualnie komuś, kto przeczyta w tym momencie. Bo tak to bywa, 

że kończy się to płaczem, bo zachorowała Asia czy Basia. I co? [tour5_3_n] 

 

W przypadku słabych stron edukacji teatralnej w szkołach – dużo 

częściej niż w przypadku mocnych stron – pojawia się odwołanie do 

materialnych zasobów placówek. Nauczyciele często wskazywali na 

problemy lokalowe, brak zaplecza sprzętowego, rekwizytów i 

garderoby jako na znaczące utrudnienia w animowaniu szkolnego 

życia teatralnego. To może wskazywać na dużą popularność takiego 

postrzegania teatru, które ceni wizualną i estetyczną stronę działań 

teatralnych i ich artystyczną, profesjonalną wartość. W opozycji do 

tego podejścia stoi opisywana w poprzednim podrozdziale postawa, 

która w teatrze stawia bardziej na doświadczenie, działanie, proces, 

ruch i interakcje między aktorami.  

 

W szkole, proszę wierzyć, nikt nie inwestuje w teatr. Ja marzę o tym, żeby 

mieć scenę. Ja marzę o tym, żeby mieć choć parawany, bo to już jest 

możliwość zmiany scenografii. Marzę, żeby mieć punktowe oświetlenia 

chociaż. [tour1_3_n] 

 

Mamy tak ciasno, że żeby nawet próbę jakąkolwiek zrobić, nie ma gdzie 

wejść. Bo tu są lekcje, tu się lekcje skończyły, ale zaczął się projekt w jednej 

i w drugiej sali, sala gimnastyczna jest zajęta, bo są „eskaesy” albo 

wynajęta, bo coś tam, na świetlicy są zajęcia do piątej. Jest po prostu 

trudno. Rekwizyty, stroje – też jest problem. Bazujemy na własnych 

pomysłach. [tour1_3_n] 

 

Poza tym taka ogromna hala z akustyką… no, to nie sprzyja. Bo takie 

malutkie dzieci – ciężko im z mikrofonem coś tam przedstawić, natomiast 

bez mikrofonu są niesłyszalne. No nie potrafią, nie mają jeszcze takiej 

emisji odpowiedniej. Jakoś to tak się rozmywa, ucieka i nie jest to ciekawe. 

Także chciałoby się mieć taką salę właśnie do takich… bardziej cichą. 

[tour2_1_n1] 

 

Myślę, że troszeczkę to też mnie zraziło [do prowadzenia kółka 

teatralnego], bo to jest taka wieczna walka z wiatrakami. Na nic nie ma 

pieniędzy, rodzice też są zmęczeni, zapracowani. Zdarzało się tak, że 

większość kostiumów wykonywałam sama w domu razem z moimi 
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koleżankami. Bo na przykład dzieci przychodziły – same nie zrobiły, rodzice 

się nie zainteresowali. Na przykład do „Ani z Zielonego Wzgórza” to kiedyś 

zrobiłyśmy sobie posiedzenie dwudniowe i robiłyśmy im kapelusiki i inne 

rzeczy.[tour1_2_n] 

 

Ostatnią dużą grupą czynników negatywnie wpływających na życie 

teatralne w szkołach są wcześniejsze złe doświadczenia szkół (albo 

pojedynczych nauczycieli) z instytucjami kultury i działniami 

teatralnymi. Zła ocena dotychczas obejrzanych przedstawień, 

dostrzeżenie ich słabego poziomu, niezrozumiałej wymowy, 

niedostosowania do potrzeb małego widza, braku odpowiedniej 

atmosfery umożliwiającej przeżycie sztuki – to wszystko jest dosyć 

częstą przyczyną zniechęcenia nauczycieli i wycofania szkół z 

praktykowania niektórych form uczestnictwa w życiu teatralnym. 

Najwięcej zastrzeżeń rozmówcy zgłaszali w stosunku do teatrów 

objazdowych. Dla odmiany w sferze przedstawień uczniowskich 

niechęć wynikająca ze złych doświadczeń pojawiała się 

sporadycznie.  

 

Jeździliśmy do Sosnowca na „Anię z Zielonego Wzgórza” – tylko troszeczkę 

długie przedstawienie. To też jest problem. Jeżeli przedstawienie jest za 

długie, to oni w pewnym momencie zaczynają niektórzy się nudzić. 

[tour1_2_n] 

 

To było kiedyś praktyką: organizowaliśmy popołudniowe wyjazdy rodzic 

plus uczeń. No i kiedyś z takim niesmakiem też trochę… Bo, owszem, my 

czytamy też te recenzje, my staramy się też w jakiś sposób poznać 

tematykę, ale… była kiedyś przykra niespodzianka, kiedy sypały się ze 

sceny wulgaryzmy i tak dalej. To był jakiś taki współczesny teatr, gdzie nie 

wyczytaliśmy tego wcześniej w recenzjach. [tour2_1_d] 

 

My najczęściej nie korzystamy z teatrów profilaktycznych – takich, w 

których przyjeżdżają ludzie, którzy wyszli z jakiegoś nałogu. (…) Myślę, że 

młode pokolenie odbiera to w ten sposób, że warto spróbować, bo można 

z tego wyjść. [tour5_3_d] 

 

Była sytuacja taka, że pani robi coś śmiesznego, dzieci się śmieją. I pani 

zamiast wymyślić coś, że uciszą się, po prostu krzyczała na te dzieci! 

[tour5_1_d] 

 

Zdarzało się również, że przyjeżdżały „grupy teatralne” – można 

powiedzieć w ten sposób – do nas, do szkoły, ale nie byliśmy z tego 

zadowoleni, bo szczerze mówiąc, to były takie chałtury na zasadzie 

zarobienia pieniędzy przez jakiś tam pseudo-aktorów. [tour4_2_d] 

 

Być może nasze spektakle, które robimy w szkole, one czynią taką granicę 

– tu są aktorzy, tu jest widownia i jest taka ściana... [tour4_1_n] 
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SZANSE I MOŻLIWOŚCI 

Największym sprzymierzeńcem szkół w realizacji zadań edukacji 

kulturalnej są rodzice. Ważna jest ich aprobata i zrozumienie dla 

działań szkoły, ale także partycypacja w kosztach przedsięwzięć 

edukacyjnych (jak opłata kosztów wyjazdów do teatrów) i czynne 

zaangażowanie w działania teatralne (np. pomoc w przygotowaniu 

scenografii i strojów do przedstawień uczniowskich). Rodzice, którzy 

w duchu współodpowiedzialności za edukację swoich dzieci i 

solidarności ze wszystkimi członkami szkolnej społeczności, 

stanowią bezcenne wsparcie dla grona pedagogicznego. Szkoła ma 

szansę stać się prężnie działającą jednostką wprowadzającą 

najmłodszych obywateli w świat kultury, gdy jest wspólnym 

projektem nauczycieli, uczniów i rodziców. Ma to wyraz w 

deklaracjach rozmówców, którzy podkreślali wielokrotnie, jak 

cennym oparciem w ich pracy jest pomoc członków rodzin 

uczniów. Ich obecność i zaangażowanie jest widoczne w kilku 

wymiarach: 

 

- finansowym i materialnym 

 

Rada Rodziców ustaliła od tego roku formę taką, że dofinansowuje każdej 

klasie jeden wyjazd na jakiś spektakl, czy do teatru, czy do opery, czy 

filharmonii – jeden przejazd. Więc już jest łatwiej. [tour2_1_n1] 

 

Ale środki pozyskujemy samodzielnie. Czy z Rady Rodziców, czy 

organizujemy się indywidualnie, czy hasło do rodziców, a oni widzą w tym 

sens i cel, a dzieci się fajnie bawią. [tour1_1_n1] 

 

[Gdy któregoś dziecka nie stać] wtedy z Rady Rodziców się po prostu płaci, 

dlatego zabieramy wszystkie dzieci. Nigdy nie ma, że nie wszystkie jadą. 

[tour1_1_d] 

 

- organizacyjnym i logistycznym 

 

Rodzice niejednokrotnie sami szyją kostiumy bądź też wypożyczają, no i 

wszystko jest zawsze przygotowane na wysokim poziomie. [tour1_3_d] 

 

Jakie było hasło? „Pani Olu, czego sobie pani życzy, my wszystko 

dostarczymy”. Oni się zaangażowali. Rodzicom bardzo się to podobało, 

skoro trzy lata przetrwali (…), no to faktycznie było warto. Także tu chylę 

czoła przed rodzicami, że pozwolili mi zrealizować to, co gdzieś tam sobie 

zamierzyłam. Dali mi środki. No bo tak: choćby nawet te tasiemki, to 

gdzieś tam jechać, kupić, to też rodzic organizował i mi było łatwiej, bo już 

mogłam się zająć szlifowaniem tych wszystkich wierszy i… Było tak: 

potrzebuję karton, potrzebuję to – proszę bardzo. Tak to działa i to mnie 

też napędza, bo gdybym się musiała zmagać, teraz podejrzewam, z tymi 

przeszkodami, to pewnie w którymś momencie odpuściłabym. 

[tour1_1_n1] 

 

No mówię: jak się trafi na taki fajny zestaw rodziców, którzy dużo mogą i 

chcą plus dzieci, które potrafią i też chcą, to naprawdę można fajne rzeczy 

też zrobić. [tour2_1_n1] 

 

- budowania więzi międzypokoleniowych i rodzinnych 
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Mieliśmy taką sytuację, że chłopiec, który (…) dość duże problemy stwarzał 

wychowawcze zaangażował się troszkę w recytację i zupełnie inaczej 

spojrzeli na niego rodzice, którzy uważali, że on zupełnie do niczego jest. 

[tour2_3_n] 

 

- integrowania środowiska lokalnego i szkolnego 

 

Jeśli na przykład organizujemy zebrania szkolne, jakieś klasowe z 

rodzicami i jest to poprzedzone występem dzieci, to frekwencja jest 90 

albo 100%. Naprawdę. Oni przychodzą chętnie i oglądają, i zostają z nami, 

i rozmawiają. [tour2_1_n2] 

 

Ja uważam, że najlepszymi aktorami dla nas, dla rodziców, dla środowiska 

lokalnego są uczniowie. Bo jeżeli cokolwiek się dzieje, uczeń występuje, to 

przyciągnie swojego rodzica. Jak się pokaże, jak się przedstawi jeszcze 

personalnie, że brali w tym udział tacy, tacy uczniowie – kłaniają się i 

pokazują siebie – to rodzice są zadowoleni, im tego brakuje. [tour5_3_d] 

 

Dużą szansą dla szkolnej edukacji teatralnej jest także współpraca z 

zewnętrznymi podmiotami, takimi jak: jednostki samorządowe, 

instytucje kultury, lokalne przedsiębiorstwa prywatne i państwowe 

(też transportowe), organizacje społeczne. Zestawienie przykładów 

współpracy szkół z różnymi partnerami zewnętrznymi w zakresie 

edukacji teatralnej prezentuje poniższa tabela. 

 

 

 

Tabela 9. Współpraca szkół z zewnętrznymi podmiotami w zakresie 

edukacji teatralnej. 

PODMIOT 

WSPÓŁPRACY 

ZAKRES WSPÓŁPRACY 

Jednostki 

samorządowe 

Finansowanie dodatkowych zajęć teatralnych w 

szkołach. 

Kiedyś dostawaliśmy pieniążki na kółka dodatkowe z 

Gminy Żukowo. [tour3_1_d] 

 

Dofinansowanie wyjazdów dzieci do teatrów. 

Dowóz jest za darmo. (…) Bo nasza gmina ma autobusy 

szkolne. [tour5_3_d] 

 

Finansowanie i koordynacja teatralnych programów 

profilaktycznych. 

Gmina właśnie wzięła na siebie odpowiedzialność za tę 

profilaktykę teatralną. Faktycznie fajnie to prowadzą 

osoby, rzeczywiście dbają. (…) Ja mam kontakt z panią, 

która jest koordynatorem – ona zawsze wcześniej 

dzwoni, podaje wręcz z godzinami, że w tym i w tym 

dniu będzie. [tour3_3_d] 

Lokalne 

ośrodki 

kultury 

(gminne i 

osiedlowe 

ośrodki 

kultury, domy 

Użyczanie pomieszczeń i zaplecza teatralnego szkolnym 

grupom teatralnym. 

Możemy też korzystać ze sceny i dzieci wtedy prezentują 

się, prezentują swoje talenty. [tour1_3_d] 

  

Udostępnianie sceny teatrom objazdowym, co 

umożliwia zgromadzenie dzieci z pobliskich szkół w 
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kultury, 

świetlice 

wiejskie) 

jednym miejscu (maleją koszty). 

 

Organizowanie przez pracowników ośrodków kultury 

zajęć teatralnych i kółek teatralnych w szkołach i w 

ramach zajęć pozalekcyjnych. 

 

Wystawianie przedstawień dla dzieci. 

Oni organizowali mnóstwo spektakli teatralnych, co 

niedziela sobie mogły dzieciaki oglądać z rodzicami 

jakieś przedstawienie. [tour1_2_n] 

 

Organizowanie przeglądów i konkursów teatralnych. 

 

Wymiana informacji o wydarzeniach, ofertach 

kulturalnych. 

Instytucje 

pomocy 

społecznej i 

ośrodki 

zdrowia 

(domy 

pomocy 

społecznej, 

domy seniora, 

szpitale) 

Dofinansowanie wyjazdów do teatru dla dzieci ze 

świetlicy szkolnej. 

 

Dzieci przygotowują i wystawiają przedstawienia dla 

chorych dzieci w szpitalach, dla osób starszych, dla 

mieszkańców domu opieki społecznej. 

Dzieci wyjeżdżają, były w piątek w Domu Seniora, tutaj 

niedaleko naszej wsi, z wierszykami z okazji Dnia 

Seniora. Także też tam się przygotowują jeszcze z 

przedstawieniem bożonarodzeniowym, gdzie pracują 

jeszcze nad scenariuszem i pojadą do tego domu 

starców. [tour3_1_d] 

Miejskie Specjalne oferty cenowe dla grup szkolnych (np. kilka 

instytucje 

kultury 

(teatry) 

darmowych biletów dla najuboższych dzieci). 

Mamy bardzo dobre warunki z teatrem, bo czasami 

mamy możliwość wprowadzenia dwójki dzieci 

bezpłatnie. I na 48 biletów dwa bilety gratis. 

[tour5_2_n] 

 

Lekcje teatralne i dni otwarte teatru. Zwiedzanie teatru 

od zaplecza. 

Z takiej oferty korzysta nasze kółko teatralne. W tamtym 

roku od zaplecza zwiedzali Teatr Wybrzeże, był wyjazd 

dla tych kółkowiczów i powoli wiem też, że Teatr 

Muzyczny taką ofertę miał w ubiegłym roku, i jeszcze 

Opera Bałtycka. [tour3_3_d] 

 

Zdarzało się nam prosić o spotkanie z jakimś aktorem, 

czy o pokazanie teatru. Nasze teatry wychodzą z takimi 

inicjatywami – i Lalki, i Dramatyczny. Jest dzień otwarty, 

można zobaczyć coś tam, zwiedzić, są takie dni, jak 

najbardziej. [tour5_1_d] 

 

Przekazywanie informacji na temat oferty. 

My na przykład tutaj wręcz współpracujemy z Teatrem 

Dzieci Zagłębia: począwszy od przedszkola wszyscy 

przechodzą. (…) Także panie po prostu dzwonią z każdą 

nowością, także jesteśmy na każdej premierze. Nie ma 

chyba takiej premiery, żeby któraś z grup nie była. 

[tour1_1_d] 

 

Pomoc w organizacji tańszego przewoźnika. 
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Kiedyś w ogóle tam był taki układ, że oni [Teatr Lalek] 

mieli autokar swój, więc korzystaliśmy dużo taniej. Bo to 

wszystko się rozbija o dojazdy. (…) Dodatkowo 

płaciliśmy [za dowóz], ale naprawdę dwa złote dzieci 

płaciły za kurs tym autokarem. Co dla nas było dużym 

ułatwieniem, bo nie trzeba było szukać, a poza tym 

autokary kosztują. No ale pozbyli się tego autokaru, 

sprzedali i teraz mamy z tym kłopot. [tour5_2_d] 

Lokalny 

biznes 

Sponsorowanie wyjazdów dzieci do teatrów. 

 

Środowiska pracownicze jako widownia przedstawień 

dziecięcych (np. dzieci wystawiają jasełka na wigilii 

firmowej). 

Przedsiębiorst

wa 

transportowe 

(państwowe i 

prywatne) 

Konkurencyjne ceny przejazdów. Możliwość dużych 

negocjacji cenowych. 

Mamy przewoźnika, który obsługuje nam przewóz 

szkolny. Jest do dyspozycji, dzwonimy i nie ma 

wygórowanych cen. [tour1_1_d] 

 

W tej chwili mamy konkurencję jeśli chodzi o autobusy. 

W ogóle było fatalnie. Z roku na rok było coraz mniej 

autobusów, więc wyłącznie autokarem, a autokar to jest 

dosyć droga impreza. W tej chwili mamy luz, ceny 

biletów PKS też spadły, więc na upartego można 

pojechać z klasą jedną takim autobusem, który nas 

dowiezie bez autokaru. [tour4_1_n] 

Inne szkoły z 

regionu 

Wzajemna widownia na przedstawieniach uczniowskich. 

Tak samo jak w tamtym roku gimnazjaliści 

przygotowywali „Jasia i Małgosię” – zaprosiliśmy całą 

gminę! Przywieziono do nas uczniów i szkoły te 

podstawowe były bardzo zadowolone. [tour5_3_d] 

Ogólnopolski

e organizacje 

państwowe i 

pozarządowe 

(np. CEO,  

WOŚP, NCK, 

IPN, Instytut 

Teatralny im. 

Zbigniewa 

Raszewskiego) 

Organizacja projektów warsztatowych, artystycznych 

(np. wystawy okolicznościowe, tematyczne) we 

współpracy z lokalnymi centrami kultury przy udziale 

teatralnych grup szkolnych. 

 

Organizowanie akcji, w które angażowane są teatralne 

talenty dzieci. 

Teraz też planujemy jakieś występy z okazji WOŚP. 

Przygotowujemy coś razem. [tour2_2_d] 

 

Programy czytelnicze z elementami pracy teatralnej (np. 

program CEO „Poczytaj mi przyjacielu”) 

Przygotowuję spektakl „Jaś i Małgosia” z 

pierwszoklasistami. To jest dobra inicjatywa, bo oni 

szlifują swoje czytanie. (…) I potem dzieci są 

zmotywowane, bo idą czytać innym – swoim młodszym 

kolegom i koleżankom. I tam już nie można się jąkać. 

Tam trzeba po prostu umieć czytać tak, żeby ktoś chciał 

słuchać. Z właściwą intonacją. Dlatego dzieci bardzo 

chętnie, nawet te, które słabiej czytają, próbują 

dorównać. Planujemy ten spektakl na wiosnę. 

Zobaczymy. Jest to ich pomysł, inicjatywa, dostajemy 

dobre pomysł z Warszawy, z CEO. W ogóle robię te 

projekty i jestem bardzo zadowolona ze współpracy. 

[tour4_1_n] 
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Oferta spektakli objazdowych dla dzieci (ekipa 

„Teatralnego Placu Zabaw Jana Dormana”). 

Jesteście państwo chyba pierwszą taką instytucją, z 

którą współpracujemy na takiej zasadzie, że możemy 

coś dzieciom pokazać, bo wcześniej takich ofert, poza 

projektami gminnymi, nie było. [tour1_2_d] 

Lokalne 

organizacje 

społeczne 

(koła 

gospodyń 

wiejskich, 

straż pożarna) 

Wspólne działania artystyczne, organizacje występów, 

festynów, imprez środowiskowych. 

Występują nieraz razem – i wnuczka w danym zespole 

jest, i babcia. [tour1_3_d] 

 

Udzielanie miejsca do występów teatralnych dzieci 

(remizy). 

Kościół 

Katolicki i 

organizacje 

kościelne (np. 

Caritas) 

Udostępnienie przestrzeni kościołów do występów dla 

szerszej publiczności. 

I jeszcze robimy tak, że one te jasełka też przedstawiają 

dla społeczności tutaj lokalnej. Różnie to bywało, ale 

ostatnimi czasy występują w kościele z takim 

przedstawieniem teatralnym. [tour3_1_d] 

 

Dofinansowanie wyjazdów do teatru dla dzieci ze 

świetlicy szkolnej. 

 

 

Jeden z przykładów udanej współpracy między instytucjami 

zasługuje na odrębne omówienie. Chodzi o tworzenie płaszczyzny 

wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć w zakresie działań 

teatralnych. Mowa o różnego rodzaju konkursach, przeglądach i 

festiwalach teatralnych. Konkursy teatrów dziecięcych to dosyć 

popularna forma zewnętrznej aktywizacji szkół wspomagająca 

edukację teatralną. Poprzez element rywalizacji konkursy mobilizują 

uczniów i nauczycieli, pobudzają środowisko szkolne, łamią szkolną 

rutynę, są „zastrzykiem energii” i wyzwalają twórcze pasje. Samo 

uczestnictwo w konkursie jest dla dzieci przeżyciem, a dodatkowo 

daje poczucie docenienia uczniowskich osiągnięć. 

 

Braliśmy udział w takich zewnętrznych przeglądach. To była „Kurtynka” 

organizowana przez Miejski Dom Kultury numer 5. Kilkakrotnie z moją 

grupą teatralną tam uczestniczyłam. Bardzo fajny [przegląd], ponieważ 

finały odbywały się w Teatrze Polskim i dzieci miały szansę zaprezentować 

się na scenie w Teatrze Polskim. (...) Bardzo ciekawe przeżycie. Dla 

dzieciaków, kiedy mogą z drugiej strony wystąpić w prawdziwym teatrze. I 

prawdziwa kurtyna, i scena itd. I prawdziwa widownia. Także to były takie 

ciekawe wydarzenia dla młodych ludzi. [tour2_3_n] 

 

Ja przez parę lat prowadziłam [kółko teatralne]. I akurat było to fajne, bo 

mogliśmy pokazać się w gminie [na konkursie teatrzyków szkolnych]. W 

tej chwili gmina to zaniechała. Został tylko konkurs recytatorski. (…) To 

było fajne, że był ten wyjazd do gminy. [tour3_2_n] 

 

I wtedy uczniowie mogą pokazać się (…)na terenie szkoły (…) i również w 

Ośrodku Kultury, który mamy tutaj w Sarnowie, czy w Gródkowie. Również 

uczestniczą w takich konkursach, jak na przykład przedwczoraj byli na 

„Małej Formie Teatralnej” w Dąbrowie Górniczej. Czyli to są takie 

wyjazdowe spotkania, gdzie mogą się wtedy zaprezentować. [tour1_3_d] 
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Przeglądy i festiwale mają przede wszystkim zadanie integracyjne. 

Łączą pokolenia, ułatwiają budowanie relacji szkoły z rodzicami, co 

procentuje w dalszych działaniach na rzecz edukacji dzieci. Integrują 

różne lokalne organizacje i instytucje. Zaangażowanie środowiska 

lokalnego w artystyczne aktywności uczniów wzmacnia 

odpowiedzialność całego otoczenia za kształcenie najmłodszych 

członków społeczności. Różnego rodzaju imprezy środowiskowe, w 

które angażują się szkolne grupy teatralne, są motywujące także dla 

uczniów. Dają impuls do działania, czynią szkołę ciekawszą, a 

najbliższe otoczenie staje się dla nich jeszcze bliższe. 

 

My co roku organizujemy „Spotkania z Melpomeną” – takie powiatowe 

forum teatralne, razem z ośrodkiem kultury, z biblioteką organizujemy. 

[tour5_1_d] 

 

Ale my jeszcze mamy potężne wsparcie ze strony strażaków – mamy straż 

ochotniczą w Ogrodniczkach i strażacy organizują festyny w każdej wsi w 

zasadzie. Festyn ze strażakami i „Żurawinkami” [lokalny zespół muzyczny], 

oprócz tego, że tam są różne występy, to jeszcze potem tańce i tak wieś 

trochę się integruje. [tour5_2_d] 

 

My bardzo często uświetniamy wszelkie uroczystości gminne typu: 

jubileusze, święta niepodległości, nie wiem. W każdym razie nasze grupy 

często idą tam, żeby uświetnić. [tour2_1_d] 

 

Chcemy, żeby [rodzice] się po pierwsze pobawili, pobyli ze swoimi dziećmi, 

zobaczyli, jak szkoła funkcjonuje, jak przygotowuje do pewnych rzeczy, ale 

również, żeby podkreślić, że na tego typu edukację stawiamy, że to jest dla 

nas ważna sprawa. [tour2_2_d] 

 

I to też fajnie pokazuje środowisku, że pomimo różnic – bo wiadomo, że 

każda organizacja ciągnie za sobą jakiś sztandar, który jednym się podoba, 

drugim nie (…) – to, że jest stowarzyszenie, jest szkoła, jest Rada Sołecka, 

że to się wszystko razem dzieje i możemy usiąść i coś razem zrobić. To też 

jest przekaz fajny, czytelny dla całości, że jest fajnie. Że można się dogadać 

– bo to wszystko tak naprawdę trafia na konto dzieci. [tour3_3_d] 

 

Kolejną kwestią, która stwarza szkołom wiejskim i w małych 

miejscowościach szansę na częstsze uczestnictwo w życiu 

teatralnym, jest bliskość ośrodków miejskich, ułatwiony dojazd do 

miejskich instytucji kultury oraz duża dostępność oferty teatralnej 

na wysokim poziomie. Na stosunkową bliskość placówek 

teatralnych, łatwą dostępność informacji o ofercie oraz 

dostępność biletów oraz wysoką jakość oferty kierowanej do 

dzieci zwracali uwagę nieliczni rozmówcy, jednak z ich wypowiedzi 

wyraźnie wskazywały, jak ważne są to warunki dla skutecznego i 

sprawnego realizowania zadań szkolnej edukacji teatralnej. 

 

To jest miejscowość, która leży bardzo blisko miasta, więc teatr jest w 

zasięgu. Jest pociąg, jest autobus PKS. Prawie wszyscy samochody dzisiaj 

mają. [tour2_3_d] 

 

Z założenia mamy w planie pracy, że każda klasa wyjeżdża co najmniej 

dwa razy w roku do teatru, do filharmonii, do opery także. Dlatego, że 

mamy blisko. Bytom jest blisko, jest przepiękna opera. Do Teatru Zagłębia, 
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do Sosnowca, gdzie też grane są sztuki dla dzieci i do Katowic na Małą 

Scenę. W Chorzowie do Teatru Rozrywki. Staramy się wyjeżdżać parę razy 

do roku. [tour1_1_d] 

 

To jest kwestia naprawdę załatwienia biletów. A to jest wszystko na 

telefon teraz, czy w Internecie można sobie zabukować. [tour3_1_n] 

 

Ale teraz osoby mieszkające na wsi w większości mają dostęp do 

Internetu, ale jeszcze kilka lat wcześniej, no to trzeba było ten repertuar 

sprawdzić w jakiejś dostępnej gazecie, czy jechać do danej miejscowości i 

to sprawdzić. No teraz bardziej jest już to może takie dostępne poprzez 

drogę internetową. [tour1_3_d] 

 

Twierdzę, że mamy bardzo dobry teatr, świetnych aktorów, którzy oprócz 

tego, że są profesjonalistami, wkładają w to, co robią całe serce i robią to 

naprawdę świetnie. Bywamy na ciekawszych spektaklach, również na 

lekcjach teatralnych, które dużo wnoszą w naszą edukację teatralną w 

szkole. [tour4_1_n] 

 

Równie ważnym ułatwieniem, a niekiedy wręcz jedyną możliwością 

na zapewnienie dzieciom regularnego kontaktu z teatrem, są 

zewnętrzne źródła finansowania działań artystycznych. W opinii 

większości rozmówców, budżet szkoły i ograniczone zasoby 

materialne  rodziców nie są w stanie zapewnić uczniom edukacji 

teatralnej na wystarczającym poziomie. Dlatego jedną z 

największych szans dla kształcenia w dziadzinach artystycznych jest 

możliwość pozyskiwania zewnętrznych funduszy przez szkoły. 

Finansowy udział gmin najczęściej sprowadza się do dopłacania do 

wyjazdów uczniów do teatrów, organizowania dodatkowych zajęć 

teatralnych oraz pokrywania kosztów programów profilaktycznych, 

w ramach których dzieci i młodzież oglądają spektakle 

profilaktyczne w szkołach. 

 

Na przykład Wydział Edukacji robi w ramach programu profilaktycznego 

przedstawienie o bezpieczeństwie. I wtedy koszty ponosi gmina, nie dzieci 

bezpośrednio. I w tym momencie możemy spokojnie to zrobić na terenie 

szkoły dla wszystkich dzieci. [tour1_2_d] 

Fakt, że z Urzędu Gminy też dostaliśmy pieniążki na teatralne zajęcia. (…) 

Nie są to wielkie pieniądze, nie jest to dużo, ale nie powiem, żeby zupełnie 

lekceważono. Nawet czasem dostajemy autokar, żeby zawieźć gdzieś tam 

dzieci. [tour5_1_d] 

 

Natomiast środki unijne przeznaczane są najczęściej na 

doposażenie szkolnych zapleczy teatralnych (zakup rekwizytów, 

skompletowanie garderoby) albo dofinansowanie programów 

edukacji teatralnej. 

 

Akurat braliśmy udział w wielu programach finansowanych z 

europejskiego funduszu: począwszy od „Radosnej Szkoły” (…), czyli to się 

głównie opierało na kupnie pomocy – tych stelaży teatrzyków, bo 

praktycznie mamy wyposażoną w nie każdą klasę. [tour1_1_d] 

 

My robiliśmy ostatnie projekty, które mieliśmy konkursowe, na które 

dostaliśmy pieniądze: mieliśmy projekt „Peryferia świata”, on się kończył 

właśnie przedstawieniem teatralnym. Ale to mieliśmy w kosztach jakby – 
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aktorów, którzy przyjechali na zakończenie tej części zadania, czy spotkań 

z podróżnikami. Spektakl był zagrany w naszej remizie, czyli sztuka pod 

strzechy. [tour3_3_d] 

 

To znaczy rok temu, kiedy jeszcze z Unii Europejskiej mieliśmy taki projekt 

indywidualizacji – on obejmował wszystkich nauczycieli z edukacji 

wczesnoszkolnej i wiem, że wówczas jeden rok pani, jedna z pań, której 

akurat dzisiaj nie było na tym teatrzyku, prowadziła takie właśnie zajęcia 

[teatralne]. [tour2_1_n1] 

 

Jeszcze swego czasu mieliśmy takie dodatkowe zajęcia, na które były 

dotacje z Unii Europejskiej. I myśmy wtedy wymyśliły – to znaczy ja 

prowadziłam to i jeździliśmy na zajęcia teatralne do Pałacu Młodzieży do 

Katowic. A oprócz tego był jeszcze pieniążki na to, żeby przynajmniej raz w 

miesiącu dzieci jechały do teatru. Często korzystaliśmy właśnie z teatru 

Dormana w Będzinie. Bo wtedy mogliśmy pojechać w sobotę, niedzielę, 

mogliśmy pojechać po południu. I to było dla dzieci za darmo: przejazd był 

opłacony, teatr też był opłacony z tych pieniążków i dzieciaki korzystały 

bardzo chętnie z tej oferty. [tour1_2_n] 

 

Nauczyliśmy się pisać projekty i składamy na nie pieniądze. Jeśli projekt 

przejdzie, to wtedy oczywiście pieniądze brane są również z tych 

projektów. [wwa1_n] 

 

W temacie finansowania w wywiadach pojawił się także ciekawy 

wątek dotyczący wyrównywania szans szkół z małych miejscowości 

poprzez korzystne dla nich zapisy w regulaminach konkursów 

grantowych. Takie praktyki stanowią dla szkół oddalonych od 

dużych centrów kultury szansę na poprawę edukacji teatralnej. 

 

Był robiony projekt systemowy, czyli z unijnych środków, były też 

przedstawienia teatralne wpisane w program. I wszystkie gminy wokół 

Opola skupione były przeciwko naliczaniu wysokości dotacji na jednego 

ucznia. Bo taka była propozycja, by ta dotacja była jednakowa dla ucznia z 

miasta, z Opola, taka sama dla ucznia spoza Opola. I teraz dostęp do 

teatru na przykład – zero kosztów po stronie ucznia z Opola, a koszty 

olbrzymie ucznia spoza Opola. I to nie jest sprawiedliwie. Sprawiedliwie to 

nie znaczy po równo. I dlatego wprowadzono zmianę i uczniowie spoza 

Opola mieli inny przelicznik i zostało to gdzieś wyrównane. Tak jest 

wszędzie. Koszty dojazdu, gdziekolwiek by one nie były, transport jest dziś 

kulą u nogi w każdej szkole pozamiejskiej. [tour4_1_d] 

 

Znacznym ułatwieniem w realizacji zadań edukacji teatralnej w 

szkołach jest, według nauczycieli klas 1-3, idea nauczania 

zintegrowanego. System nauczania zintegrowanego, wprowadzony 

w młodszych klasach, pozwala na indywidualne traktowanie każdej 

klasy i każdego ucznia, daje możliwość stosowania różnych 

programów edukacyjnych i różnych metod (m. in. teatralnych), 

umożliwia nauczycielom rozwijanie swoich pasji. Ponadto nauczanie 

zintegrowane otwiera drzwi do elastycznego gospodarowania 

czasem lekcyjnym. To daje ogromną przewagę klasom nauczania 

początkowego (1-3) nad starszymi klasami (4-6). 
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Ja jestem w tej dobrej sytuacji, że mogę sobie tutaj coś podebrać, tu 

dołożyć. To jest fantastyczne dla nas w nauczaniu [zintegrowanym], kiedy 

mamy ten system blokowy. [tour1_1_n1] 

 

To wynika też z tego, że takie zajęcia, czy taką formę teatralną jest łatwiej 

zrobić w sytuacji, kiedy tych godzin nauczyciel ma więcej z klasą. Jeśli 

polonista ma godzin powiedzmy cztery w tygodniu i zorganizowaną tą 

konkretną podstawę programową, to on przedstawienia teatralne robi 

tylko w ramach zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych. A to jest na przykład 

godzina w tygodniu. To już nie jest tak łatwo, jak w klasach młodszych. (…) 

Inaczej się pracuje w kształceniu zintegrowanym. [tour1_2_d] 

 

Przeważnie są te spektakle w godzinach zajęć, bo to są spektakle 

przedpołudniowe. W tych klasach młodszych nie jest to problem, dlatego, 

że w programie jest ta edukacji teatralna, dzieci mają się zapoznawać ze 

sztuką teatralną, więc my realizujemy program. (…) Dokładniejszych 

zapisów [o ilości godzin na edukację teatralną] nie ma, więc nie jest tu 

wyznaczona liczba godzin, to zależy od nauczyciela, który uczy w danej 

klasie – ile tych zajęć będzie, czy często będzie stosował jakieś scenki 

dramowe na swoich zajęciach. [tour4_3_n] 

 

Nawet program, na którym pracuję, zachęca do zabaw teatralnych. I 

odgrywamy [scenki]. (…) W ogóle lubię taki charakter pracy, a nauczanie 

zintegrowane zachęca nas, bo to właśnie na tym polega. Nauka jest 

zabawą, a zabawa nauką, więc ja osobiście bardzo chętnie z tego 

korzystam. [tour5_2_n] 

 

W codziennej pracy nauczycieli duże możliwości daje także 

dostępność różnorodnych materiałów edukacyjnych i 

metodycznych na wysokim poziomie. Kilku rozmówców zwróciło 

uwagę na dobrą jakość podręczników bogatych w treści z zakresu 

edukacji teatralnej. 

 

Ale powiem pani, że my w tych naszych przewodnikach mamy takie fajne 

propozycje do zabaw teatralnych z dziećmi, że naprawdę. (…) To jest 

plusem dla nas – wydawnictwa się starają, bo jest ich coraz więcej i żeby 

wejść na rynek, to trzeba zaoferować nauczycielom coś, czymś się 

wykazać, żeby ktoś wybrał pakiet na trzy lata. Więc powiem, że akurat na 

tym ja bardzo korzystam. [tour5_2_n] 

 

W tym roku w klasach pierwszych rozpoczęliśmy wspaniały pakiet 

edukacyjny „Tropiciele wiedzy”. Tam jest dużo propozycji literatury 

dziecięcej: i „Złota rybka”, i „Kopciuszek”. I lektury, które obowiązują w 

klasach pierwszych są w formie teatralnej przedstawiane – na zasadzie 

krótkich scenek dramowych, czy wykorzystania później zajęć technicznych 

do robienia lalek kukiełkowych na drewnianych łyżkach. [tour2_2_n] 

 

Nowy model awansu zawodowego może stanowić zarówno szansę, 

jak i zagrożenie. Obciążenia związane ze ścieżką awansu 

zawodowego częściej przywoływane były przez rozmówców w 

kontekście negatywnym (jako zbyt duże obciążenie dla nauczycieli, 

sformalizowanie i zbiurokratyzowanie codziennych czynności 

edukacyjnych, niepotrzebny wysiłek). Jednak pojedyncze osoby 

upatrywały w zmianie systemu awansu zawodowego korzystnych 
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skutków. Ma on pobudzać aktywność i innowacyjność nauczycieli, 

wyrywać ich z marazmu pracy szkolnej, stwarzać okazję do wymiany 

doświadczeń i podpatrywania dobrych rozwiązań w wielu 

dziedzinach nauczania, również w edukacji teatralnej. 

 

Na początku najwięcej zajęć teatralnych było na języku polskim. To były 

dramy, to były inscenizacje związane z lekturą czy z tekstem przeczytanym 

na lekcji. Mniej było różnego rodzaju imprez typu jakieś przeglądy 

teatralne. W momencie, kiedy weszła reforma, ludzie zaczęli awanse robić. 

Zaczęły pojawiać się jakiegoś rodzaju – cykliczne już później – przeglądy, 

konkursy, festiwale. Wtedy ja też sobie pomyślałam, że warto by takie 

koło teatralne w szkole założyć. Byłam na kilku warsztatach w Będzinie, w 

teatrze – bo też organizowali takie warsztaty dla nauczycieli. [tour1_3_n] 

 

Kiedyś, ja pamiętam, koleżanki miały w swoim programie awansu 

zawodowego  programy autorskie związane z teatrem. No to rzeczywiście 

robiły program, który trwał kilka lekcji, czy nawet jakiś dłuższy okres czasu. 

No i cele były w tym programie przez cały rok szkolny rozłożone, że akurat 

ta grupa dzieci była bardziej wdrożona do tematyki teatralnej. Łącznie z 

wyjazdami do Teatru Polskiego do Bydgoszczy, gdzie mogły wejść za kulisy 

i porozmawiać z aktorami, obejrzeć ich warsztat pracy. [tour2_2_n] 

 

Spotykamy się na różnych konferencjach. Na przykład w gminie. Więc jest 

taki moment, że my nauczyciele wymieniamy się [doświadczeniami i 

informacjami] – na przykład w piątek my nauczyciele nauczania 

początkowego mieliśmy warsztaty w jednej ze szkół. [tour1_1_n1] 

 

 

BARIERY I ZAGROŻENIA 

Wysokie koszty i skomplikowana logistyka związane z wyjazdami do 

teatrów oraz organizacją życia teatralnego w szkole to największe 

bolączki hamujące aktywność uczniów i nauczycieli na polu 

teatralnym. Obydwa ograniczenia związane są, po pierwsze, z 

barierą geograficzną, którą powoduje znaczna odległość badanych 

placówek edukacyjnych od centrów miast i ośrodków kultury. 

Peryferyjne usytuowanie szkół związane jest z koniecznością 

organizacji i opłacenia dojazdu do instytucji teatralnych, które 

przeważnie znajdują się w większych miastach. 

 

No na pewno barierą jest odległość. No i przede wszystkim fundusze. Bo 

jeżeli jedziemy autobusem, to płacimy troszeczkę za przedstawienie i 

bardzo dużo za autobus. Wszystko trzeba zorganizować i muszą być 

pieniądze. [tour3_1_n] 

 

A nawet kiedyś też rozważaliśmy wyjazd do „Baju Pomorskiego” w 

Toruniu. Ale jednak czasowo – godzina drogi przez te korki, to jest męka. 

Także też od tego odeszliśmy. [tour2_2_n] 

 

My, nawet jeśli jedziemy gdzieś tam, to musimy się wpasować w godziny 

naszych autobusów. Ten autobus musi najpierw dowieźć wszystkie dzieci 

do szkoły, potem o określonej godzinie je odwieźć, więc my się wbijamy po 

prostu w te godziny, kiedy możemy. Czyli to też jest takie ograniczenie. 

[tour2_1_d] 

 

Barierą dla nas jest transport. Bilety nie mają tutaj znaczenia, bo ich koszt 

jest relatywnie tani w stosunku do kosztu dojazdu. Nawet dojechanie do 
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Pruszkowa, czyli oddalonego od nas ośrodka, czyli stolicy gminy, że się tak 

wyrażę, oddalonego o 6 km, to jest już problem z dojazdem. To jest 

kwestia – czy Pruszków, czy Opole – 300 zł. I to bije bardzo po kieszeni 

budżet szkoły. Bo za 300 zł ja mam 30, czy tam powiedzmy 15 piłek dla 

dzieci kupionych. Muszę tak rachować, bo mam budżet jeden, z którego 

wyciągam pieniądze. Wydać pieniądze na transport… W Opolu tego 

problemu nie mają, bo dzieci przejdą sobie chodnikiem i są w teatrze… Dla 

mnie właśnie transport jest kulą u nogi. [tour4_1_d] 

 

Koszty, które generuje odległość szkół od ośrodków miejskich, są 

zdecydowanie największym obciążeniem finansowym dla osób 

odpowiedzialnych za edukację teatralną dzieci. Drugą barierą są 

koszty związane z uczestnictwem w wydarzeniach teatralnych. Te 

dotykają w równej mierze szkoły wiejskie, co placówki w miastach. 

Chodzi tu zarówno o bilety do teatrów, jak i o wydatki, których 

wymaga przygotowanie szkolnego przedstawienia (stroje, 

rekwizyty, scenografia). Koszty związane z uczestnictwem w 

kulturze, którym nie może sprostać choćby część rodziców z danej 

klasy, powodują, że z wyjazdów rezygnuje cała klasa. Działa tu 

zasada odpowiedzialności grupowej, niestety w negatywnym 

wydaniu – to nie bardziej zasobne środowsko ciągnie w górę dzieci z 

rodzin uboższych, ale odwrotnie – kłopoty materialne części rodzin 

stanowią barierę dla wszystkich dzieci z danej klasy. Pewnymi 

rozwiązaniami są tu pomoc, jakiej udzielają szkolne Rady Rodziców 

oraz ulgi stosowane przez niektóre instytucje kultury (zob. 

podrozdział o szansach i możliwościach).  

 

Bo na terenie szkoły organizujemy spektakle teatralne, ale jeżeli chodzi o 

wyjazd, no to tutaj już kwestia finansowa. Nie wszystkich rodziców stać na 

to, aby dziecko na przykład raz w miesiącu uczestniczyło w takim 

wyjeździe. [tour1_3_d] 

 

Jest czasami nawet ciężko pozbierać te pieniążki, ale staramy się, żeby tak 

raz w roku, raz w semestrze – w zależności od zespołu, klasy danej, bo są 

takie bogatsze grupy, że nie ma problemu z tym. Kiedy widzimy, że jest 

problem z tym w klasie, to staramy się do takiego jednego wyjazdu na rok 

się ograniczyć. [tour2_1_n1] 

 

I jest droższy teatr, niż kino. No tak mi się wydaje, że cenowo wychodzi 

drożej. [tour3_2_d] 

 

Chciałam powiedzieć, że ostatnio bardzo wszyscy narzekają na ceny 

biletów teatralnych. Wydaje mi się, że coś jest nie tak. Na przykład tak jak 

w Lalce teraz byliśmy – przedstawienie jest 50-minutowe, gra w 

przedstawieniu 5 osób i przedstawienie kosztuje 35 zł od dziecka. To jest 

bardzo dużo. [wwa1_n] 

 

Finanse. Na przykład ze względu na kostiumy – to tu na pewno. Tutaj 

często z tym się borykamy, że dzieciaki muszą same coś – z reguły, 

większość na tym bazujemy, że same coś poskładają. Pani od plastyki 

pomaga i gdzieś podpowiada. Bo to jest problem – my sobie nie możemy 

pozwolić na wypożyczanie strojów. No wiadomo, baza jest taka niewielka. 

[tour1_1_n2] 

 

Znacznym zagrożeniem dla szkolnej edukacji teatralnej jest w opinii 

wielu nauczycieli słabość repertuaru dla dzieci. Obok dojazdu i 
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kwestii finansowych właśnie uchybienia repertuarowe i kiepska 

oferta są najczęstszymi przyczynami rezygnacji z uczestnictwa w 

życiu teatralnym. Największymi przeszkodami są:  

 

- brak ciekawej oferty odpowiedniej do wieku dzieci, różnorodnej w 

formie i treściach;  

 

[o Teatrze Polskim] W zasadzie lubię, jeśli to jest awangardowy teatr, 

aczkolwiek uważam, że taka oferta powinna być wzbogacona o jakąś 

klasykę. Nie wszyscy widzowie jednak są przygotowani do tego, żeby taki 

przekaz odbierać i że jednak mogłaby to być oferta dla tych, którzy mają 

inne spojrzenie na teatr i dla takich, którzy chcieliby widzieć klasykę. Być 

może to również w jakiś sposób odstrasza widzów w Bydgoszczy. Niektórzy 

chcieliby, żeby jednak jakieś klasyczne przestawienia również się 

odbywały. [tour2_3_n] 

 

Ja powiem o 1-3, bo ja pracuję w klasach 1-3. Tak naprawdę mamy 

Miniaturę. Czasami pojawia się jedno przedstawienia dla tego poziomu 

wiekowego w Teatrze Wybrzeże i może jeden spektakl muzyczny w Teatrze 

Muzycznym. Teraz jesteśmy odcięci, bo Teatr Muzyczny jest remontowany 

dość znacznie, więc tylko mała scena została, więc w tym roku jest bardzo 

słabo. I jeżeli chodzi o Miniaturę, to Miniatura przeżywa swoje wzloty i 

upadki. Były takie lata dość bogate, kiedy był szeroki asortyment tych 

spektakli i były to przedstawienia ciekawe, natomiast ostatnie poprzednie 

dwa lata, to prawdę powiedziawszy było słabo. Jakość tych spektakli, 

przynajmniej dla mnie i też jak patrzyłam jak dzieci reagowały, 

zdecydowanie była poniżej oczekiwań. To do czego nas przyzwyczaił teatr: 

że fajne przedstawienia, dobrze zagrane i bogate przede wszystkim – w 

sensie tym scenograficznym, z ciekawą choreografią, z fajnymi strojami, 

które jednak działają na zmysły u dzieci. Także my nie jesteśmy teraz 

rozpieszczani za bardzo. [tour3_3_d] 

 

- oferta niedostosowana do potrzeb i możliwości organizacyjnych 

szkół, nie odpowiadająca na potrzeby szkół (złe godziny spektakli, 

propozycje nie pasujące do szkolnych  treści programowych);  

 

Czasem nam się pojawi sztuka, która jest potrzebna w danym momencie – 

na przykład lektura. Natomiast nie zawsze tak jest. Bo są takie lata, że 

można powiedzieć, że jest posucha, bo brakuje ciekawego tematu w 

teatrze. [tour1_1_n2] 

 

I na przykład: jak myśmy w ubiegłym roku prowadziły z koleżanką zajęcia 

dodatkowe z godzin karcianych (udało nam się przez dwa lata prowadzić 

właśnie takie z kulturalnych) „Spotkania z kulturą”, to musiałyśmy dzieci 

zabierać do kina, bo po południu ciężko nam było zabrać dzieci na spektakl 

teatralny. I to był właśnie problem. Nie można było tego zrobić do 

południa, w soboty i niedziele też już teraz nie bardzo można… 

[tour1_2_n] 

 

[o problemach z popołudniowymi wyjazdami do teatrów] Zwłaszcza, że 

spektakle dopołudniowe – nie będę ukrywać – są tańsze. Są tańsze i to ma 

też znaczenie. Łatwiej znaleźć nam autokar i koszty wyjazdu dla dzieci są 

niższe. Jeśli nie jest to lektura, tylko jest to coś dodatkowego, to wtedy już 

bywa różnie. [tour1_2_d] 
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- wąski repertuar dla dzieci – brak wyboru, granie ciągle starego 

repertuaru, brak nowości; 

 

W teatrze jest na przykład jedna sztuka, która jest grana przez kilka lat i 

wszystkie dzieci już obejrzą i nie ma dla nich nic następnego. [tour2_3_n] 

 

Mały repertuar! Od tego zacznijmy! Przecież na dobra sprawę jest tak 

mało tych wszystkich sztuk teatralnych dla nas, że jak ja chciałam teraz, to 

co? – jedna „Pchła Szachrajka” i to jeszcze takie ograniczone czasowo i 

koniec. Co my tutaj mamy? Uważam, że nie zasypują nas ofertami. (…) Jak 

coś takiego się stworzy – to wymaga bardzo dużo czasu, to wiadomo, że to 

trwa, ale później ta oferta jest taka bardzo uboga. [tour2_1_n3] 

 

Odrębną kategorią są bariery związane z przedstawieniami grup 

odwiedzających szkoły. Tu nauczyciele narzekają na ogólny słaby 

poziom gościnnych spektakli, co potwierdza diagnozę postawianą 

w „Raporcie o stanie polskiego teatru dla dzieci i młodzieży w latach 

1989-2003” opublikowanym przez Centrum Sztuki Dziecka. Autorzy 

zwracają uwagą na chałturnicze przedstawienia prezentowane w 

szkołach bez kontroli ich jakości oraz na złą praktykę teatrów 

objazdowych nastawionych jedynie na zysk38. W naszych badaniach 

największą krytykę39 skierowano na:  

 

                                                           
38

 Tyszka Juliusz, Rudziński Zbigniew (red.), Raport o stanie polskiego teatru dla 
dzieci i młodzieży w latach 1989-2003, Centrum Sztuki Dziecka, Poznań 2005. 
39

 Więcej na temat oceny teatrów objazdowych w podrozdziale Formy 
uczestnictwa dzieci w życiu teatralnym, s. 14-15 niniejszego raportu.  

- niedopracowaną scenografię (bądź jej zupełny brak);  

 

To są na zasadzie: dekoracja namalowana na kilku warstwach „mapy” (jak 

ja to nazywam) i zmiana dekoracji następuje poprzez zrzucenie do tyłu 

jakiejś dekoracji i wystąpienie. [tour1_3_n] 

 

My czasami myślimy sobie, jak obejrzymy takie „przedstawienie” (w 

cudzysłowie dużym), że nasze dzieci przygotowane przez nas na jakieś 

przedstawienie lepiej wypadają. Bajka przygotowana przez nauczyciela na 

choinkę dużo lepiej wygląda i jest przygotowana dekoracja, i wszystko. 

[tour5_3_n] 

 

- brak odpowiedniej atmosfery i „magii teatru” – teatr przestaje być 

wydarzeniem artystycznym;  

 

Natomiast staramy się unikać przedstawień na terenie szkoły. 

Przedstawienia na terenie szkoły nie zawsze pozwalają nam na budowanie 

tej etykiety całej wokół teatru. Że teatr to nie jest coś, z czym mamy do 

czynienia na co dzień. To jest okazja, to jest wydarzenie, coś wyjątkowego, 

korzystamy rzadko. W szkole na sali nie zawsze się to udaje, zwłaszcza, że 

poziom niektórych przedstawień jest dyskusyjny. Tak bym powiedziała. 

[tour1_2_d] 

 

- nieprofesjonalną grę aktorów, „chałturzenie”.  

 

[Aktor] nie ma tego kontaktu z dzieckiem. Któregoś razu myśmy mówiły, 

że same byśmy to lepiej przedstawiły – no to chyba pani rozumie. Po 

prostu zarabiają pieniądze. [tour5_2_n] 
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My się z koleżankami śmiejemy czasem, że to się troje ludzi spotkało przy 

kawie wieczorem i powiedziało: „Chodźcie, zrobimy teatr, parę groszy nam 

wpadnie”. [tour5_3_n] 

 

Znacznym zagrożeniem jest tu także nadmiar propozycji, z których 

bardzo ciężko nauczycielom oddzielić oferty ciekawe od tych 

niegodnych uwagi. Zbyt częste organizowanie spektakli teatralnych 

w szkołach niekorzystnie wpływa także na realizację codziennych 

zadań edukacyjnych wynikających z programu zajęć. 

 

[o teatrach objazdowych] Takich informacji to dociera teraz! Wręcz 

jesteśmy zawaleni jakimiś telefonami. Ja już nie jestem w stanie odbierać 

telefonów. Po prostu to jest taki szum potężny. I tysiące teatrów: z 

Krakowa, z Wielkopolski i tak dalej. I ja mam tutaj ich zamawiać 

wszystkich. Ja odmawiam wszystkim. Wybieram tych, co sprawdzili się mi, 

widziałem i tak dalej. [tour3_2_d] 

 

W tamtym tygodniu mieliśmy filharmonię, teraz Państwo, a w następnym 

tygodniu mamy też teatrzyk. Wcześniej się z nimi umówiliśmy, więc widzi 

pani, jak to wygląda. Jest okropnie teraz. Mamy taki zbitek, że nie sposób 

nawet całodniowego bloku tematycznego przeprowadzić w klasie. 

[tour5_3_n] 

 

Do problemów z jakością repertuaru dochodzi słaby przepływ 

informacji odnośnie oferty teatralnej. Zdaje się, że jest to 

przyczyna narzekań nie tylko nauczycieli, którzy odczuwają 

utrudniony dostęp do informacji o wydarzeniach teatralnych, ale 

także problem dla samych instytucji teatralnych. W raporcie o 

kulturze miejskiej w Polsce autorzy w kilku miejscach podejmują 

temat braku zainteresowania mediów życiem kulturalnym. Wydaje 

się także, że ów problem jest szczególnie wyraźny w przypadku 

teatrów, których istotnym ograniczeniem jest brak odpowiedniej 

promocji i upadek sztuki recenzji teatralnej40. Z punktu widzenia 

szkół największą barierą jest brak nagłaśniania ciekawych 

inicjatyw41 i nie wychodzenie z propozycjami do mieszkańców wsi i 

mniejszych miast. 

 

Kwestia właśnie oferty kierowanej do szkół. Tylko, żeby ona była 

faktycznie – bo to, że np. Miniatura sobie rzuci coś w Trójmieście, to do 

nas nie dociera. Duże miasta mają to do siebie, że tworzą projekty dla 

siebie. Gdzie te szkoły mają już duży plus, bo część z nich już może 

przemaszerować do teatru czy do kina, czy gdzie chcą, czy do galerii. A 

właśnie wychodzenie tych wielkich miast z tą ofertą dla szkół 

bezpośrednio, tak? Przesłać na maila nawet – to jest odbierane i 

puszczane gdzieś dalej. Więc brakuje tego spójnego przepływu informacji i 

właśnie wychodzenia do małych miejscowości. [tour3_3_d] 

 

To ja słyszałam na przykład o przedstawieniu, które zostało przygotowane 

przez teatr w Krakowie i 100 wybranych szkół mogło obejrzeć to 

przedstawienie na żywo w Internecie. No ale to też taka bariera, że 

                                                           
40

 Burszta Wojciech, Duchowski Mirosław, Fatyga Barbara i in., Kultura miejska w 
Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, NCK, Warszawa 
2010. 
41

 Brak promocji dobrych wzorców również został odnotowany jako ważna 
kwestia problematyczna w „Raporcie o stanie polskiego teatru dla dzieci i 
młodzieży w latach 1989-2003”. 
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właściwie nie można było znaleźć żadnej informacji dotyczącej tego, jaką 

szkołę można zgłosić do tego programu… [tour2_3_n] 

 

Kolejnym problemem jest zła współpraca szkół (lub jej całkowity 

brak) z instytucjami teatralnymi oraz innymi ośrodkami 

odpowiedzialnymi za edukację artystyczną (jak np. uczelnie 

wyższe). Rozmówcy zwracali uwagę na to, że teatry nie starają się 

zrozumieć sytuacji szkół, nie są przygotowane organizacyjnie na 

przyjmowanie najmłodszych widzów, są niechętni wobec ulgowego 

traktowania grup zorganizowanych, coraz bardziej stają się 

instytucjami rynkowymi nastawionymi na zysk, nie na misję.  W 

dwóch rozmowach pojawiły się nawet przykłady sytuacji 

nieprzyjemnego traktowania uczniów przez pracowników teatrów. 

 

I bardzo nam się nie podobały trudności organizacyjne spowodowane 

przed spektaklem. Bo pani jedzie z małymi dziećmi, pięcioletnimi, pierwszy 

raz w życiu i to dla nauczyciela stanowi trudność (przygotowanie tych 

dzieci do formy przejazdu autokarem bez mamy) a jeszcze napotyka na 

trudność typu, że załóżmy w holu tego teatru jest taki tłok (bo te 

wcześniejsze grupy stoją), że ona się nie ma gdzie zmieścić. Zaczynają się 

strachy, płacze dzieci. No i potem bardzo trudny moment jest, kiedy gasną 

światła na sali i małe dzieci zaczynają płakać. Siadają pani na kolanach i 

jest lament. Jeszcze wczoraj się spotkali z trudnościami, że brakowało 

krzesełek. Takich rzeczy już nie potrafimy zrozumieć i to nas odpycha już 

wtedy od organizatorów. [tour2_2_n] 

 

Bo zdarzają się sytuacje, że mamy 50 biletów i prosimy o dwa gratisy, bo 

na przykład mamy dzieci z uboższych domów i po prostu nam odmawiają. 

Czasami dostaniemy, ale bardzo często się takie przypadki zdarzały, że 

nam odmówili. Więc jeżeli przy 50 miejscach jest problem z jednym 

gratisem, no to też jest trochę nie w porządku. Bo przecież wiadomo, że 

my nie bierzemy tego dla swoich zysków… [tour1_1_n2] 

 

I nie ma tej współpracy teatr – szkoła. Nie ma tańszych karnetów. Kiedyś 

było coś takiego, że jak się współpracowało z Guliwerem, to się takie 

książeczki dostawało i były zniżki. A teraz cisza. [wwa1_n] 

 

Był przez pewien czas problem, kiedy z ogromnym wyprzedzeniem 

musieliśmy zamówić bilety i potem nie było możliwości ich oddania. Te 

problemy pojawiały się szczególnie w okresie zimowym, kiedy wiadomo: 

choroba i tak dalej. Nie zawsze się udało gdzieś tam zorganizować, bo to 

wiadomo: to są pieniądze. Trzeba dziecku oddać, bo dziecko nie jedzie, 

rodzic oczekuje, a my jesteśmy związani. I z tymi instytucjami przestaliśmy 

współpracować. Niestety. Także tak to mniej więcej wygląda. [tour2_1_d] 

 

I to jeszcze nam się zdarzyło, że był opiekun dodatkowy – bo przepisy się 

zmieniły i opiekunów trzeba więcej, bo kierownik się nie wlicza w opiekuna 

grupy, kiedyś było inaczej. I raz nam się taka sytuacja zdarzyła, że nam 

odmówiono. Myśmy tam wtedy poruszyły: „Że jak to, jeden zostanie?” Ale 

odmówiono nam, że „Nieee, to jest za dużo opiekunów”. [tour1_1_n2] 

 

[o konkursach dla teatrzyków uczniowskich organizowanych przez teatr] 

To się tam chyba toczy jeszcze, ale wiem, że tam były jakieś zgrzyty 

organizacyjne i opiekunka kółka powiedziała, że więcej tam nie pojedzie. 

Coś wyszło chyba nie tak. Albowiem była jakaś krytyka nieuzasadniona 

przedstawień uczniowskich. [tour3_3_d] 
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Raz się tylko spotkałam – przedstawiłam legitymację i tam było 

krótkowzroczny i muszę powiedzieć… Pani z kasy mówi mi: „To po co ślepy 

przyszedł do teatru?”. Oj, pojechałam równo. Nikt mnie od tej strony nie 

znał z nauczycieli. Skoro pani pozwoliła sobie na taki tekst, to ja sobie 

pozwoliłam na inny. „Dlaczego Pani tu jeszcze jest? Bo Pani tu nie powinno 

być. Bo Pani nie rozumie, co tutaj się dzieje”. [tour1_1_d]  

 

Problemy ze zdobyciem biletów na wybrane sztuki to kolejne 

utrudnienie dla nauczycieli starających się zapewnić uczniom 

kontakt ze światem teatru. 

 

Często jest tak, że jeżeli jest dobry spektakl, to większość szkół chce na 

niego pojechać. I jak zadzwonimy już, to spektakl za pół roku ewentualnie. 

[tour1_2_n] 

 

I czasami jest też tak, że przychodzi nauczyciel i mówi: „Słuchaj, fajne 

przedstawienie”. Dzwonimy: „Bardzo przykro, nie ma już wolnych miejsc” 

albo: „Dopiero w kwietniu, dopiero w maju”. Więc ta liczba też jest 

ograniczona. [tour3_3_d] 

 

A w przypadku Teatru Muzycznego jeszcze zawsze polegało to na tym, że 

trzeba mieć pieniądze, pojechać tam fizycznie i kupić. Zaczęto zmieniać 

formę rezerwacji, czyli rezerwacja krótkoterminowa i potwierdzona zaraz 

wpływem gotówki – bo jeżeli nie, anulowano. [tour3_3_d] 

 

Warto uwzględnić także pojedyncze, ale silne głosy mówiące o tym, 

że akademie teatralne również nie czują się współodpowiedzialne 

za edukację teatralną. Jedna z rozmówczyń zasygnalizowała 

potrzebę włączenia się uczelni wyższych w proces edukacji 

teatralnej na szczeblu szkół podstawowych. 

 

Powiem tak: w zasadzie mamy tu szkołę teatralną w Białymstoku i jakoś 

tego jakby… ja bym widziała to tak, że szkoła teatralna mogła by wystąpić 

z jakąś inicjatywą. Nawet granie takich przedstawień wyjazdowych dla 

dzieci mogłoby być dobrą szkołą dla tych aktorów, w jakiś sposób 

przygotowaniem. Przecież oni przygotowują różne etiudy – niekoniecznie 

musiałyby być dla dorosłych – bardziej dla dzieci. Może tak bym to 

widziała też – bardziej we współpracy ze szkołą teatralną. [tour5_2_d] 

 

Powyższe bariery dla edukacji teatralnej, leżące po stronie instytucji 

tworzących i upowrzechniających kulturę, prowadziły często 

rozmówców do wniosków o kiepskiej kondycji teatrów i 

nieatrakcyjności teatru jako takiego. Nauczyciele dostrzegają tu 

głównie dwa problemy: niekonkurencyjności teatru względem 

innych form sztuki oraz złej sytuacji finansowej ośrodków 

teatralnych. Nie wszystkie teatry radzą sobie z rynkowym 

podejściem do kultury. Sztuka żywego słowa i żywego aktora toczy 

ciężką walką z rzeczywistością multimediów i rewolucją cyfrową. 

 

Ten teatr nie jest rzeczywiście jakąś taką atrakcyjną w obecnym świecie 

dla uczniów formą spędzania dobrze czasu. [tour3_2_d] 

 

Bo pamiętam taki czas: miałam ucznia w klasie, którego ciocia-babcia 

pracowała w teatrze, więc nieraz tam jeździłam jakiś strój wypożyczyć – 

były  w niezbyt dobrym stanie. Oni mówili: [naśladuje] „A skąd my mamy 

mieć?”. To było osiem, może dziesięć lat temu. „Skąd my mamy na to 
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mieć? Miasto nam obcina, bo na inne rzeczy jest potrzebne”. A to 

wszystko się psuje z czasem prawda? To się gdzieś oberwie, to wyblaknie i 

tak dalej. No, ciężko było. [tour1_3_n] 

 

Negatywną rolę w procesie kształcenia teatralnego mogą odgrywać 

rodzice. Nie chodzi tu jednak o brak zaangażowania rodziców w 

szkolną edukację teatralną, bo kwestia wsparcia szkół przez rodziny 

uczniów nie wygląda najgorzej i była wskazywana przez badanych 

raczej jako możliwość i szansa, nie zaś bariera. Najpoważniejszy 

wpływ na realizację zadań edukacji teatralnych mają sposoby 

uczestnictwa w kulturze teatralnej rodziców – brak poztywnych 

wzorców w domu. To, jaki kontakt z teatrem (i kulturą w ogóle) 

mają rodzice, staje się najważniejszym wzorem do naśladowania dla 

dzieci. Jeśli rodzic nie chodzi do teatru, dziecku dużo trudniej będzie 

wyjaśnić, że warto uczestniczyć w życiu teatralnym. Podobnie 

zresztą wygląda sytuacja w przypadku czytelnictwa czy kultury 

wizualnej. Tak więc rodzice, którzy nie dbają o własną edukację 

teatralną mogą łatwo zniweczyć starania nauczycieli próbujących 

zasiać w dzieciach teatralne i artystyczne pasje. 

 

To jest tak samo, jak z czytaniem książek. Jeżeli dziecko nie widzi, że ten 

rodzic bierze jakąś książkę, czyta, czy prasę, to ono raczej też nie sięga. Nie 

ma wzorców i nie korzysta. A to co w szkole – czego uczymy, o czym się 

dowiaduje przez cztery godziny, a później idzie do domu i w tym domu jest 

różna atmosfera, czasami bardzo ciężko, no to już wiemy… Na takie 

rodziny zwracamy jeszcze większą uwagę, niż trzeba. I w razie potrzeby, 

no to pomagamy. [tour1_3_d] 

Innym zagrożeniem, które płynie z domów rodzinnych mogą być 

strategie wychowawcze prowadzące do stawiania dzieciom zbyt 

dużych wymagań i tak zwanego przeinwestowania kulturalnego 

dzieci42. Dzieciom, które zmusza się do aktywności ponad ich siły 

bądź chęci oraz dzieciom, od których oczekuje się nadmiernego 

profesjonalizmu, trudniej włączyć się w działania teatralne mające 

formę zabawy. Zbyt duże ambicje pokładane przez rodziców w ich 

pociechach mogą negatywnie odbić się na szkolnych wyzwaniach 

teatralnych. Zły wpływ na postawę dzieci może mieć także ciągła 

krytyka, którą słyszą one w domu, brak wiary w umiejętności dzieci, 

brak wsparcia dla rozwijania dziecięcych pasji, czy niezgoda na 

okazywanie emocji w relacjach z najbliższymi. 

 

To jest też takie stymulowanie tych wszystkich kochających rodziców. 

„Bardzo” kochających, którzy niejednokrotnie robią krzywdę otaczając 

dziecko nadopiekuńczością. Później tak pada, takie zmaltretowne, bo jemu 

się nie udało coś... [tour1_1_n2] 

 

Dominująca bieda. I nie tylko ta bieda finansowa, ale ta bieda 

emocjonalna, gdzie dzieci się nie przytuli, bo nie wypada, dziecku się nie 

powie „jesteś dobry”, bo mi tak ktoś nie mówił. [tour2_2_n] 

                                                           
42

 Tak Barbara Fatyga pisała o dzieciach i młodzieży, w których „rodzice lokują 
swoje niezrealizowane aspiracje” i „zapełniają zajęciami wolny czas dziecka”, co 
często skutkuje tym, że „te przeinwestowane kulturalnie dzieci urywają się pod 
byle pretekstem spod kurateli edukatorów, nierzadko nabierając trwałego 
wstrętu do serwowanych im treści kulturalnych.” Zob. Jakiej kultury potrzebują 
Polacy i czy edukacja kulturalna im ją zapewnia? Raport o edukacji kulturalnej, 
MKiDN, Warszawa 2009, s. 45. 
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Niska świadomość potrzeb kulturalnych w środowisku lokalnym i 

niedocenienie roli edukacji kulturalnej to, według rozmówców, 

problemy związane z ogólnie niskim poziomem uczestnictwa w 

kulturze na wsi. Zmiany społeczne, wynikające głównie z migracji 

mieszkańców miast na obszary podmiejskie oraz z emigracji 

zarobkowych ludności wiejskiej, niosą za sobą co prawda 

zwiększenie świadomości kulturalnej, jednak w opinii nauczycieli 

(którzy stanowią lokalną inteligencję) bariera świadomościowa 

wciąż jest problemem środowisk wiejskich i małomiasteczkowych. 

 

Wybrane jakieś tam jednostki wiedzą, że to jest ważne. Natomiast, no, nie 

wszyscy. Są tacy rodzice, którzy – kiedy jedziemy do teatru czy kina – to w 

ogóle dzieci nie przyprowadzają do szkoły. Bo to strata czasu albo 

marnowanie pieniędzy. (…) Większość jest taka, że jeżeli my organizujemy 

coś, to wysyłają chętnie dzieci i się cieszą z tego powodu. Ale jest też taka 

grupa, która w ogóle nie ma potrzeby. [tour5_1_n] 

 

Teraz może coraz więcej [wzrasta świadomość kulturalna], bo Białystok, 

ludzie z miasta kupują sobie działki i budują domy tutaj. Natomiast to jest 

na zasadzie takiej, że tutaj są, mieszkają, a nie integrują się ze 

społeczeństwem. Myślę, że ta niska świadomość – może bym dała nawet 

na pierwszym miejscu [wśród barier] niską świadomość. [tour5_3_d] 

 

Rodzice patrzą: jeśli chodzi o te języki obce, to pod względem 

przyszłościowym posyłają dzieci na zajęcia dodatkowe, bo to ci się przyda 

w pracy. Trudno powiedzieć, że ta edukacja teatralna przyda ci się w 

pracy, bo to jest związane po prostu z kulturą człowieka i może są słabsze 

argumenty. Zależy pewnie też dla kogo – bo jeśli ktoś sam jest 

zainteresowany, oczytany i w ogóle z kulturą za pan brat, to też będzie te 

dzieci pchał, posyłał. A w mniejszym środowisku, gdzie ludzie są trochę 

bardziej ograniczeni pod względem kulturalnym, to oni tego nacisku kłaść 

nie będą. [tour3_2_n] 

 

Wśród zmian cywilizacyjnych i kulturowych najbardziej niepokojące 

w kontekście edukacji teatralnej wydają się być wzrost tempa życia 

oraz rewolucja multimedialna. Te zmiany nie omijają obszarów 

wiejskich. Sprawy, o których powszechnie wiadomo: bezrobocie i 

kultura ubóstwa – materialnego, kulturowego, emocjonalnego – 

które wpływają na niski poziom świadomości i potrzeb kulturalnych, 

to tylko jedno z zagrożeń dla rozwoju młodych ludzi na wsiach i w 

małych miejscowościach. Drugim realnym zagrożeniem jest wzrost 

aktywności i szalone tempo życia, które sprawiają, że kurczy się czas 

na takie „luksusy” jak uczestnictwo w kulturze. 

 

Ale ja to widzę u mnie w domu, ja mam młodych ludzi – córkę, zięcia, mają 

dziecko dziewięcioletnie. I oni nie mają czasu. A pracuje przecież w 

instytucji kultury moja córka – w Miejskim Ośrodku Kultury. Więc ma 

kontakt z kulturą. Przyjeżdżają do nich teatry, mają zajęcia teatralne, ale 

ona nie ma czasu iść do teatru. A jeżeli już, to muzyka słuchana tak 

[pokazuje, że w słuchawkach], czy tam jakiś film w telewizji. Nie ma czasu 

jechać do muzeum, do teatru: „Bo ja to mam na co dzień”, „Bo już 

przyjeżdża Sylwia Grzeszczak”, „Bo ja już muszę przygotować”. Przeczytać 

nie ma kiedy… Ciężko się żyję i dzieci też ten pośpiech czują. [tour1_3_n] 

 

Nie chce się ludziom, proszę mi wierzyć. Są zmordowani. Zresztą ja widzę, 

jak mamy zebrania, przyjdą mamy – one są zmęczone [z naciskiem]. 
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Przecież one tyle co przybiegły z pracy, musiały coś zjeść, albo jeszcze 

ugotować. A jak ugotuje, to już nie przyjdzie do szkoły. A co miesiąc do 

szkoły przychodzą, bo jak nie konsultacje, to zebranie. Zebrania się 

zaczynają o 17.30, żeby też ułatwić rodzicom przyjście z pracy, zjedzenie 

czegoś. My tu siedzimy od rana. Jest takie zabieganie, tyle zobowiązań… 

Rodzice też nie mają czasu dla dzieci. [tour1_3_n] 

 

Tempo życia jest za duże. Tempo życia powoduje, że … No i ogrom 

informacji, który ich bombarduje każdego dnia. Obowiązki typu zadania 

domowe, przygotowani się do szkoły, higiena, utrzymanie rodziny – 

przerasta to wszystko nas wszystkich. Rodziców: mając dwójkę-trójkę 

dzieci, jest bieganina! [tour2_2_n] 

 

Zmiana sposobów spędzania czasu wolnego, spowodowana w 

dużej mierze przez rewolucję cyfrową, również odbierana jest przez 

nauczycieli jako bariera dla animacji teatralnej. Komputery, 

internet, nowe technologie często utrudniają próby włączania dzieci 

w „tradycyjne” rozrywki, a taką jest m. in. teatr. 

 

Dzieci w tych czasach nie tylko rezygnują z teatru, ale – tak jak 

obserwujemy je zimą – kiedyś to szaleństwo masowo było na górkach 

tutaj naszych, na sankach, to dziecko spędzało czas na śniegu. A teraz 

dzieci nie spędzają – dzieci siedzą w domu, w internecie, oglądają jakieś 

filmiki i siedzą na tych facebookach czy naszych-klasach i tak im ten czas 

ciągnie się. Jeżeli Pani odczuwa taki niż w zachowaniach teatralnych 

uczniów – „teatralny niż”, to to nie jest zjawisko, że tylko teatr, ale zmiana 

sposobu bycia teraz jest. [tour3_2_d] 

 

Kolejną dużą grupą barier dla edukacji teatralnej są absurdy 

systemu szkolnictwa, jak mówią sami nauczyciele i dyrektorzy o 

niektórych rozporządzeniach i wytycznych utrudniających codzienną 

pracę pedagogów i funkcjonowanie szkół. Do ograniczeń 

wynikających z odgórnych przepisów i regulaminów placówek 

edukacyjnych zaliczano: 

 

1. Mało elastyczne, restrykcyjne zasady bezpieczeństwa regulujące 

kwestie wychodzenia poza szkołę powodują, że wyjście do 

teatru staje się ogromnym wyzwaniem organizacyjnym, a dzieci i 

nauczyciele czują się „uwięzieni” w szkole. Taki system nie 

zachęca do realizacji części zadań edukacyjnych poza siedzibą 

szkoły. 

 

Kiedyś była taka sprawa, że można też było z dziećmi w soboty jechać 

sobie. Teraz nie wolno. Absolutnie! Mnie by to pasowało, bo ja tę sobotę 

jakoś wygospodaruję. Ja mam znajomego, który by mnie busikiem zawiózł 

nawet z dziesiątką dzieci. Bo też oglądałam te oferty, wiem, że w teatrze 

to mają, w sobotę też będzie to przedstawienie. I mnie by to pasowało, w 

sobotę jechać. Nie wolno. Bo chodzi o bezpieczeństwo dzieci… No 

wiadomo – ja wtedy nie pracuję, a to musi być w dniach pracy. 

[tour1_3_n] 

 

No bo warunkiem każdego wyjazdu jest przede wszystkim zapewnienie 

bezpieczeństwa. I to jest podstawa. Jeśli nie mam odpowiedniej ilości 

opiekunów w danym momencie, to nie puszczę wycieczki, choćby nawet 

mieli rezerwację, a podziać sie może różnie. Na szczęście do tej pory takiej 

sytuacji nie mieliśmy. Z drugiej strony: jak wysyłam z dwoma klasami, 



 

 86 

z grupą trzydziestoosobową, pięciu nauczycieli, a w tym czasie zajęcia 

z tymi klasami miałyby dwie osoby, to zabieram ze szkoły trzy osoby i 

znów trzeba zastanowić sie nad zastępstwami i zabezpieczeniem 

pozostałych osób. [tour1_2_d] 

 

2. Wprowadzenie tak zwanych godzin karcianych w miejsce godzin 

do dyspozycji dyrektora szkoły. Ta formalna zmiana łączyła się 

także z innym rozpisaniem priorytetów edukacyjnych, a w 

praktyce szkolnej z innym wykorzystaniem dodatkowych godzin 

szkolnych. 

 

Wie pani co, jak były możliwości godzinowe do dyspozycji dyrektora – 

dyrektor ma taką pulę godzin, żeby mógł rozdzielać na zainteresowania 

dzieci – to rzeczywiście jakiś czas działało koło teatralne. Ale to właśnie był 

program autorski koleżanki, która mogła ten czas wykorzystać na tą 

formę. Potem już nie było takich możliwości – ani czasowych, ani płatnych. 

(…) Bo coraz mniejsza liczba tych godzin do dyspozycji dyrektora 

powodowała, że ważniejsze były jakby zajęcia z rodzaju uzupełniania 

zaległości dzieci czy pomoc w deficytach ich rozwojowych, niż sama forma 

zainteresowań, więc był inne priorytety. [tour2_2_n] 

 

Takie są interpretacje przepisów godzin karcianych, że zajęcia powinny 

odbywać się raczej na terenie szkoły i nie powinno być to w ramach kina. 

[tour1_2_n] 

 

3. Prawa i przywileje zapisane w Karcie Nauczyciela ograniczają 

możliwości wykorzystania potencjału poszczególnych nauczycieli 

i utrudniają dyrektorom elastyczne zarządzenie zasobami 

ludzkimi w szkole. 

 

Czyli krótko mówiąc, tak naprawdę, przeszkadza ta Karta Nauczyciela – od 

tego trzeba zacząć. Jak ten nauczyciel przestanie w końcu mieć te 

wszystkie przywileje związane z tą kartą, te (niewygodne jednak) 

osiemnaście godzin – no bo to jest niewygodne, ten tak zwany etat 

dydaktyczny. Wiem doskonale, że nauczyciel robi dużo, dużo więcej, tylko 

forma zorganizowania tego jest bardzo niewygodna. „Ja resztę zrobię 

sobie w domku i ja to w szkole wcale nie muszę być”. No i tak naprawdę to 

ma rację i dyrektor mu może… Po prostu przepisy mówią tak: poza swoimi 

lekcjami (załóżmy, że ma w planie 3, bo w innym dniu ma 7), to wysłanie 

go na wycieczkę, która trwa 5-6 godzin – to pozostałe godziny, poza tymi 

trzema, tak naprawdę by trzeba opłacić. I tak jest za każdym razem. Środki 

finansowe to pani sama wie jakie są. Każdy taki ruch – nie ma możliwości, 

żeby tam przestawić, zabrać, tu zmniejszyć… Nie. Ma te swoje osiemnaście 

godzin, czy dwadzieścia – czasami więcej – i teraz przesunąć, zmienić 

[podnosi i opuszcza ręce bezradnie]. Za wszystko trzeba by non-stop 

płacić. Takie są przepisy, Karta Nauczyciela. [tour2_2_d] 

 

4. System lekcyjny odbierany jako mało elastyczna forma 

organizacji pracy szkolnej. 

 

Bo lekcja jest troszeczkę takim ograniczeniem, to jest 45 minut, przez tyle 

niewiele się zrobi. Ale takie zajęcia dodatkowe to tak. [tour3_1_d] 

 



 

 87 

5. Konieczność dostosowania wszystkich aktywności edukacyjnych 

do podstawy programowej, która jest przeładowana, mało 

elastyczna (szczególnie w klasach 4-6). 

 

Ale tak: przede wszystkim chodzi o realizację podstawy programowej. 

Tutaj nie mamy za wielkiej swobody, żeby jeszcze bardziej rozszerzać te 

umiejętności dzieci. [tour2_1_d] 

 

Drugie: podstawa programowa. Proszę mi wierzyć, że to, co w tej chwili 

się dzieje z tą nową podstawą programową, to jest multum materiału 

przeznaczonego na tą jedną godzinę. My musimy konkretnie, według 

rozkładu, godzina za godziną realizować program. Tego jest bardzo dużo. I 

teraz w momencie, kiedy mi przepadają – wczoraj dwie godziny – ja te 

godziny muszę nadrobić. Teraz jak? Ja nie wejdę na inne lekcje, żeby zrobić 

polski. [tour1_3_n] 

 

Bariery może są inne, wynikają z istoty działania szkoły. Szczególnie w 

fazie reformowania ciągłego. Musimy zrealizować pewną narzuconą 

siatkę godzin i to jest obligatoryjne dla nauczycieli i dla dyrektora. Więc 

tych luk, w które moglibyśmy wskoczyć i zrobić teatr, za dużo nie ma. Raz 

można stracić lekcję, drugi… [tour2_3_d] 

 

6. Konieczność pogodzenia wielu celów edukacyjnych, realizacji 

wielu zadań, które niekiedy wykluczają się nawzajem. Rozwój 

artystyczny nie może się w szkole odbywać kosztem np. edukacji 

matematycznej czy przyrodniczej. 

 

Trudno wymagać, żeby nauczyciel od przyrody zwalniał nam dzieci na 

próby kosztem swoich zajęć. Bo ona też musi zrealizować podstawę 

programową. Ma też określony materiał. Staramy się to robić tak, żeby 

nikomu nie przeszkadzać. No i musimy to robić tak. [tour5_3_n] 

 

Bo na pewno jest jakaś niechęć ze strony nauczycieli [innych 

przedmiotów], jeśli to wkracza w ten czas zajęć – bo to jest jednak cenny 

czas zabierany nauczycielom, jeżeli oni muszą przeprowadzić swój 

materiał. [tour3_2_n] 

 

7. Procesy indywidualizacji, które skłaniają nauczycieli do tego, aby 

większą uwagę poświęcali  uczniom z deficytami, niż  uczniom 

uzdolnionym. Nauczyciele w indywidualizacji widzą konieczność 

decydowania: czy dodatkowy czas poświęcą na zajęcia 

wyrównujące, czy na zajęcia rozwijające, np. artystyczne, 

teatralne. 

 

Proszę mi wierzyć, w czwartej klasie nie ma ideałów. Tam są dzieci, które 

jeszcze nie potrafią dobrze czytać, powoli piszą, mają wiele problemów. 

Jest wiele dzieci z kartami indywidualnych potrzeb, czyli indywidualizacja – 

ja go nie nauczę tego, co mogę nauczyć zdolnego, prawda? W takiej 

sytuacji człowiek się po prostu martwi, czy ja zrealizuję dane rzeczy, mając 

słabe dzieci, gdzie muszę na powtórzenie, utrwalenie przeznaczyć więcej 

godzin. Numeruję lekcję, powiedzmy, czterdziestą, a czterdziesta pierwsza 

powinna być następna, a ja robię 40a („Powtórzenie i utrwalenie”). 

[tour1_3_n] 
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8. Zbyt rozwinięta biurokratyzacja, która wiąże się z realizacją 

każdego działania nauczycieli – prowadzonych projektów 

uczniowskich i własnego awansu zawodowego. 

 

Jeżeli dalej będziemy żyć w takim młynie, w takiej papirologii, to nam ginie 

dziecko [z troską]. Ginie nam czas dla tego dziecka. To wszystko jest 

robione w pośpiechu. Naprawdę w pośpiechu. Bo mówię: jedno się kończy, 

a już trzy są w pomyśle, a czwarty za miesiąc i trzeba to robić. [tour1_3_n] 

 

Ja prowadzę siedem dzienników. Siedem dzienników codziennie. Troszkę 

to poszło w złą stronę. Napisanie programu – bo musí być program. 

Później stworzenie planu. Czyli tych papierków trochę się nazbiera. 

Owszem, potem jest już tylko kwestia wpisania w dziennik. [tour1_1_n2] 

 

I to też mi się wydaje, że tak inwencję nauczycieli… odbiera im chęć 

działania. Bo oni po prostu mają poczucie, że stają się urzędnikami. Na 

każde ich działanie muszą przygotować jakiś dokument, bo później 

przyjedzie kontrola ewaluacyjna. [tour3_2_d] 

 

Niektórzy nauczyciele wskazywali na brak wsparcia dla kadry 

pedagogicznej w postaci materiałów edukacyjnych (źle oceniali 

podręczniki, dostępne scenariusze teatralne, materiały 

metodyczne), a także na brak możliwości wymiany doświadczeń i 

praktycznej nauki pracy teatralnej z dziećmi (wyrażali potrzebę 

profesjonalnych warsztatów i szkoleń teatralnych dla nauczycieli).  

 

W programie raczej mało jest tych propozycji [teatralnych]. Zależy od 

wydawnictwa, jakie realizujemy. [tour2_2_n] 

Jesteśmy zdani na siebie wyłącznie w tym momencie. Bo jeżeli nawet się 

zdarzy takie spotkanie, to jednostkowo. [tour1_1_n2] 

 

Przymierzam się do prowadzenia zajęć [teatralnych] z najmłodszymi – z 

takimi pięciolatkami, które tutaj przychodzą do zeróweczek i ich potencjał 

jest naprawdę duży. Widzę to jako logopeda pracujący. Ale to jeszcze nie 

w tym roku. Brakuje mi, powiem szczerze, szkoleń, warsztatów 

dotyczących prowadzenia takich zajęć. (…) Powiem tak: szukałam różnych 

szkoleń, studiów podyplomowych może – nie znalazłam, nie trafiłam na 

razie na nic takiego, co mogłoby mnie jakoś ukierunkować. Więc tutaj jest 

pewien problem. Bo myślę, że dzieci są chętne, są zdolne, pomysłów też 

nam nie zabraknie, natomiast brak mi takiej podpory merytorycznej. 

[tour3_3_n] 

 

Ostatnią kwestią, którą w dziedzinie barier i zagrożeń edukacji 

teatralnej odnotowali nauczyciele, jest utrudniony dostęp do 

źródeł finansowania oraz brak odpowiedzialnej współpracy władz 

lokalnych ze szkołami w zakresie edukacji teatralnej. 

 

Boleję nad tym, że od tego roku… bo przez wiele lat mieliśmy tutaj koło 

teatralne prowadzone przez aktorkę z Teatru Dramatycznego w 

Białymstoku. Ona prowadziła chyba z trzynaście lat to koło. (…) Dzieci 

miały możliwość pracy z aktorem – i emisję głosu, i różne takie warsztaty 

teatralne pani z nimi prowadziła i przygotowywała przedstawienia. 

Niestety od paru miesięcy nie mamy tej możliwości, ponieważ koło to było 

opłacane ze środków Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu. Tam się 

narobiło jakichś różnych roszad i po prostu nie mamy pieniędzy, żeby 

zapłacić instruktorowi. [tour5_2_d] 
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Potrzeby, oczekiwania, propozycje zmian. Perspektywa 

rozmówców 

Rozmówcy – pytani wprost, a niekiedy sami z niebie – wskazywali 

na możliwe rozwiązania niektórych problemów edukacji teatralnej 

w szkołach podstawowych. Mówili też o tym, co warto zmienić i 

jakie działania byłyby pomocne w kształceniu kulturalnym dzieci z 

obszarów wiejskich i z małych miejscowości. Oczekiwania i potrzeby  

nauczycieli w tej materii pogrupowaliśmy według kryterium 

odbiorców działań. Badani mówili o potrzebach: 

 

(1) Działań, które byłyby kierowane bezpośrednio do uczniów, 

takich jak: 

 

- warsztaty teatralne z profesjonalnymi aktorami i „ludźmi teatru”; 

 

Nam najczęściej brakuje (…) nawet takiego wsparcia merytorycznego. 

Żeby aktor – właśnie sam ten żywy aktor – przyjechał i pokazał dzieciom, 

jak można zagrać, jak można płakać na scenie: autentycznie płakać, a 

naprawdę nie płakać. Czasami mi się to udaje – nie zawsze. Na przykład 

demoniczny śmiech – macie być demoniczni! (…) Bo inaczej jak to zagra 

nauczyciel, a inaczej, jak prawdziwy aktor, gdzie to jest jego chleb 

powszedni. [tour1_3_n] 

 

Myślę sobie, że gdyby się pojawił taki projekt, gdzie szkoła mogłaby 

zatrudnić profesjonalistę do prowadzenia takich zajęć dodatkowych 

teatralnych, to na pewno bym przystąpiła do takiego projektu. I 

starałabym się uzyskać te dodatkowe środki finansowe – bo bariera to są 

przede wszystkim pieniądze. W momencie, kiedy byłyby te pieniążki, 

musiałby być jeden spektakl w roku przygotowany przez profesjonalistę. 

[tour3_1_d] 

 

- zwiększenie wartościowej, sprawdzonej oferty grup teatralnych 

odwiedzających szkoły (jak ekipa Dormana); 

 

Jeśli taki Instytut [Teatralny] miałby swój program i mógłby – no chociaż 

właśnie raz na semestr – zorganizować taki występ dla naszej młodzieży, 

to byłoby to mile widziane. [tour1_3_d] 

 

I bilet, i transport kosztuje – jakby spektakle przyjeżdżały do szkół, to 

byłoby to pewne wyjście. Może nie do końca załatwiałoby problem, ale 

byłoby to pewne wyjście, przynajmniej częściowo pokryte byłyby koszty 

związane ze spektaklem. [tour4_2_n1] 

 

- organizacja częstszych wyjazdów dzieci do teatrów. 

 

Wydaje mi się, że jednorazowy czy dwukrotny wyjazd dziecka do teatru to 

jest naprawdę niewiele, żeby z tym teatrem się zaprzyjaźnić. To jest za 

mało, życzyłabym sobie, żeby było częściej, ale wiem, jestem realistką i 

wiem, że z różnych względów jest to niewykonalne. [tour4_1_n] 

 

Na pewno każdy z nas –  ja jako rodzic, jako dyrektor, jako nauczyciel – 

wie, że duże znaczenie ma kultura, jak i wyjazdy do kina, do filharmonii, do 

teatru. No ale jednak społeczeństwo nie może sobie pozwolić, żeby dziecko 

często korzystało z tego typu imprez. [tour1_3_d] 
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(2) Propozycji wspierających nauczycieli w ich pracy, między 

innymi: 

 

- praktyczne warsztaty dla nauczycieli z zakresu gry scenicznej, 

pedagogiki teatru, prowadzone przez profesjonalistów w 

środowisku lokalnym, w okolicznym mieście (nie np. w Warszawie); 

 

Gdyby zainteresować w szkole przynajmniej jakiś niewielki procent – 

jednego czy dwóch nauczycieli, przeszkolić w edukacji teatralnej, ale tak 

porządnie, żeby wykorzystać te elementy – bo to można wykorzystać. 

[tour5_2_d] 

 

Bo na przykład takie spotkania, jakby fachowcy przyjechali i trochę tak – 

może najpierw z nami więcej, z nauczycielami [popracowaliby]. (…) I może 

wtedy my byśmy mogli to na grunt dziecięcy przenieść. [tour2_1_n2] 

 

Kiedy [podczas warsztatów] same jesteśmy w trakcie ruchu i czujemy, czy 

słyszymy i wykonujemy, to jest najlepsza nauka. [tour1_1_n1] 

 

[oferta warsztatowa] Ale organizowana nie gdzieś tam w Warszawie, tylko 

gdyby udało się gdzieś bliżej. No, owszem, to nie musi być gdzieś w naszej 

szkółce maleńkiej, ale gdyby to była Bydgoszcz, to już jest nasz zasięg. I 

myślę, że więcej osób by było zainteresowanych. [tour2_1_n2] 

 

Te warsztaty dla nauczycieli, pokazywanie tych metod: jak pracować, jak 

przygotowywać, myślę, że i same scenariusze… to na pewno też. Ojojoj, 

ale bym była szczęśliwa! [śmiech] To można by połączyć potem z 

rodzicami, pomysłów… tu pole naprawdę ogromne. [tour3_1_d] 

- wprowadzenie elementów edukacji teatralnej na studiach 

pedagogicznych i specjalizacjach nauczycielskich; 

 

Może na studiach powinny być jakieś takie zajęcia? Jak najbardziej. Tym 

bardziej, że dla nauczyciela emisja głosu i dykcja… To jest dobry pomysł, 

mogłyby być zajęcia tego typu na którymś roku. Bo tak naprawdę każdy 

nauczyciel, przynajmniej te humanistyczne kierunki, to wykorzysta jak 

najbardziej. [tour5_1_d] 

 

- dostarczenie gotowych scenariuszy zarówno przedsawień, jak i 

lekcji teatralnych odpowiednich dla dzieci w różnym wieku oraz 

pomoc w adaptacji tekstów na formę sceniczną; 

 

Na pewno dobre scenariusze – bo łatwiej jest, kiedy jest scenariusz, 

którego nie muszę pisać. Takie scenariusze, które można by wykorzystać 

dla różnych grup. Ja siądę i napiszę, ale wiele osób tego nie zrobi po 

prostu: bo nie potrafi, bo nie wie jak. A może podpowiedź, jak przełożyć 

tekst na scenariusz? Może to jest też potrzebne: pokazać jak z historii, z 

bajki zrobić scenariusz. [tour5_1_d] 

 

Może jakieś scenariusze takich zajęć teatralnych? Nie w sensie scenariusze 

gotowych przedstawień, tylko scenariusze, jak można przygotować takie 

zajęcia rozwijające te dzieci. [tour3_3_n] 

 

- bezpośredni (nie zapośredniczany przez szkołę), 

spersonalizowany kontakt z nauczycielami inicjowany przez 

instytucje edukacyjne i ośrodki kultury.  
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Czasami to, że trafiają rzeczy na skrzynkę mailową szkoły, to nie zawsze – 

tak jak pani mówiła, ten przepływ informacji – to nie zawsze do nas trafia. 

Więc czasami my wolimy gdzieś zostawiać nasze PRYWATNE adresy 

mailowe, nasze PRYWATNE telefony kontaktowe. Że na przykład ktoś nas 

informuje, że słuchaj, jest coś takiego, przekaż dalej czy jest 

zainteresowanie, czy nie. [tour2_1_n2] 

 

(3) Rozwiązań doraźnych kierowanych do szkół, ułatwiających 

realizację zadań edukacyjnych i wspierających potencjał, a w 

tym: 

 

- stworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej i kulturalnej dla szkół, 

udostępnienie możliwości dofinansowania z różnych źródeł; 

 

Na przykład dofinansowanie. Albo żeby w samych tych teatrach pomyśleć 

o jakichś promocjach. [tour1_1_n2] 

 

…być może wystąpimy z wnioskiem, żeby nawet sfinansować potem pobyt 

dzieci w teatrze raz do roku. Chciałabym w jakiś sposób pozyskiwać środki, 

żeby umożliwić wszystkim dzieciom pobyt w ośrodkach kultury. To jest to, 

co jest dla nas priorytetem. [tour2_1_d] 

 

- usprawnienie i polepszenie komunikacji między szkołami a 

instytucjami kultury, traktowanie szkół jak partnerów przez władze 

i organizacje społeczne. 

 

Chyba, że by była jeszcze ta forma zaopiekowania się placówkami – 

potraktowania nas jako partnerów. Że to nie jest na siłę, że jest wiele 

szkół, które bardzo chętnie takimi inicjatywami się zajmą i wejdą w to, bo 

będą widzieć zasadność takiej edukacji w szkole i jej przydatność. 

[tour3_3_d] 

 

(4) Rozwiązań systemowych w dziedzinie edukacji kulturalnej, 

wyrównujących szanse szkół w małych miejscowościach, 

szczególnie poprzez zmiany przepisów oraz ogranizację 

ogólnopolskich projektów: 

 

- zmiana przepisów na bardziej elastyczne, nie ograniczające zapału 

i chęci działania nauczycieli, ułatwienie organizacji pracy szkolnej 

(np. kwestia systemu zastępst jest zbyt odgórnie regulowana); 

 

Na pewno uważam, że te przepisy nie powinny nauczycieli ograniczać. Nie 

powinny im narzucać. Każdy nauczyciel, większość z nas, pracuje, bo lubi 

ten zawód. Każdy ma swoje własne pomysły i na pewno każdy z nas 

realizuje to całkiem inaczej, niż ileś lat temu w szkole to było. Bardziej 

zwraca się uwagę na bezpieczeństwo dzieci. Ale żebyśmy nie byli 

ograniczani przepisami i żebyśmy mogli, jeżeli mamy ochotę, to 

rzeczywiście zabierać, tak jak dawniej było w szkole. Jeżeli w niedzielę, 

umawiam się do teatru, w sobotę… Żeby przepisy nas nie ograniczały. I nie 

rozliczali nas… [tour1_2_n] 

 

I fajnie by było, gdyby polska szkoła miała już nie tylko środki finansowe 

na coś takiego [lekcje w terenie, wyjazdy], bo to wszystko kosztuje, ale też 

również pewne rozwiązania organizacyjne, które na to pozwalają. 

Najbardziej chodzi o to, żeby tego nauczyciela można wysłać tam, tam, że 

go wtedy nie brakuje, że ja mogę spokojnie wtedy zastępstwa… Tutaj 
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ciągle trzeba te pieniądze oszczędzać, żeby zastępstwa… „Jedźcie, ale… 

Boże, kto tu będzie pracował w tej szkole?”. Za chwilę nie ma kogoś tam, 

tu w planie muszą być takie zajęcia – no bo muszą, nie wolno sobie tego 

dowolnie przestawiać. Mógłbym sobie zrobić plastykę, bo w tym czasie 

pani od plastyki jest, a od fizyki pojechał – pozamieniajmy. Nie zawsze to 

się da zgodnie z przepisami tak ładnie  porobić, żeby dostosować zajęcia, 

nie? [tour2_2_d] 

 

- włączenie szkół w projekty i akcje o szerszym zasięgu; 

 

Tylko jakieś powiedzmy projekty ogólnopolskie czy projekty wojewódzkie i 

zapewnienie wtedy na przykład uczestnictwa uczniom – że pokrycie w 

ramach projektu kosztów dojazdu. (…) Zapewniać takie projekty, by dzieci 

mogły za darmo skorzystać. Bo często są propozycje, ale odpłatnie. I to 

niby jest 5 złotych, 10 złotych, ale to się uzbiera – raz, drugi, trzeci. 

[tour4_3_d] 

 

Angażując jeszcze dzieci ze szkoły w jakiś większy projekt? [tour3_2_n] 

 

(5) Budowania oraz wzmacniania świadomości kulturalnej w 

środowisku loklanym poprzez: 

 

- działania oddolne; 

 

Nie zawsze to, co jest dobre i są na to wydane pieniądze, nie zawsze 

przynosi skutek właściwy. Bo może być program taki jak Orliki – wszędzie 

teatry można pobudować – tylko czy z tego powodu, że w każdej gminie 

powstanie teatr, ta jakość się podniesie? Nie wiem. To musi jakaś też być 

oddolna inicjatywa. Trudne pytanie do jednoznacznej odpowiedzi. Czy 

może jakieś kursy dla nauczycieli zainteresowanych? Czy studia 

podyplomowe z tej dziedziny. Czy takie przykłady dobrych rozwiązań w 

instytucjach (niekoniecznie w szkołach), czy spotkania, konsultacje – jedno 

z rozwiązań tak mogłoby wyglądać. [tour2_3_d] 

 

- działalność teatru na miejscu, w środowisku loklanym; 

 

Gdyby ten teatr zagościł tu na stałe i dziecko mogło korzystać z tej formy, 

no nie wiem, co najmniej raz w miesiącu, to już byłoby dobrze. A już w 

ogóle byłoby pięknie, gdyby raz na dwa tygodnie mogło się spotkać z taką 

sztuką z prawdziwego zdarzenia. To byłby ideał w naszych warunkach. 

[tour2_1_d] 

 

- wykreowanie boomu na teatr, sprawienie, żeby ta problematyka 

stała się modna, dostrzeżona, doceniona. 

 

To jest kwestia boomu. Zaczął się boom na pomoc psychologiczną. Proszę 

bardzo – mamy granty: praca z uczniem trudnym, praca z klasą trudną, 

praca z dzieckiem o skomplikowanych problemach wychowawczych, 

dyskalkulia, dyslalia, dysortografia. Mamy całe pakiety szkoleń i 

warsztatów nakierowanych, bo o tym się mówi. I to jest na topie w tym 

momencie i to generuje tworzenie takich projektów za tak zwaną złotówkę 

za godzinę. [tour3_3_d] 
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Rekomendacje ekspertów 

 

 

Dla nauczycieli 

 

1. Dbanie o podmiotowość dzieci: budowanie spektakli wokół 

tematów, które dzieci interesują albo które nauczyciel 

uważa  za ważne, istotne na danym etapie rozwoju dziecka. 

2. Stwarzanie dobrej atmosfery podczas działań teatralnych: 

ważniejsze od efektu finalnego jest proces pracy, zabawa 

podczas budowania spektaklu. 

3. Poszukiwanie potencjału każdego dziecka, aby każdy uczeń 

mógł zaistnieć podczas budowania spektaklu w takiej 

formie, w której czuje się najlepiej. Odkrywanie teatru 

razem z dziećmi, bez narzucania im swojej wizji. 

4. Eksperymentowanie, odejście od szkolnej rutyny, wyjście 

poza program szkolny. 

5. Rozmawianie z dziećmi o teatrze, omawianie spektakli, 

stworzenie im przestrzeni do wypowiedzenia swoich opinii. 

Niepozostawianie dzieci samych z pytaniami, które 

pojawiają się podczas odbioru i/lub tworzenia spektaklu. 

6. Świadomy dobór repertuaru: bywanie na premierach 

pedagogicznych oraz warsztatach organizowanych przez 

teatry, czytanie recenzji, orientacja w nowych propozycjach 

teatralnych dla dzieci polecanych przez branżowe pisma. 

7. Dbanie o własny rozwój i własne uczestnictwo w kulturze: 

poszukiwanie ciekawych warsztatów i szkoleń, szukanie dla 

siebie inspiracji w dostępnej ofercie kulturalnej, żywy 

kontakt z kulturą. 

8. Znalezienie sposobu, aby wykonywana praca była dla 

pedagoga interesująca, rozwijająca, odkrywcza. 

9. Dobra współpraca z rodzicami: aktywizowanie rodziców 

poprzez twórcze animowanie dzieci. 

 

 

Dla dyrektorów szkół 

 

1. Wypracowanie strategii edukacji kulturalnej w szkole. 

Rozmowa w gronie pedagogicznym o pomysłach na 

realizację programu kulturalno-edukacyjnego dla wszystkich 

uczniów w szkole. 

2. Zachowanie ciągłości edukacji teatralnej: premiowanie 

inicjatyw zakładających kontunuację edukacji teatralnej w 

kolejnych latach nauki. 

3. Indywidualizacja w podejściu do nauczyciela: wspieranie 

osobistych zainteresowań pedagogów, bez narzucania 

odgórnie stylu i dziedziny działania. Pozostawienie 

nauczycielowi swobody w kwestii jego rozwoju 

zawodowego. 

4. Nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami kultury, 

które być może dysponujż zasobami (lokalowymi, 
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materialnymi, sprzętowymi), których brakuje w szkole 

(scena, sala widowiskowa, oświetlenie, rekwizyty, stroje 

itp.). Szkoła niekoniecznie musi te rzeczy posiadać i o nie 

zabiegać.  

5. Poszukiwanie zewnętrznych funduszy na realizację celów 

edukacji teatralnej i kulturalnej. 

 

 

Dla przedstawicieli instytucji kultury i instytucji zajmujących 

się edukacją kulturalną 

 

1. Promocja dobrych praktyk i ciekawych inicjatyw w zakresie 

edukacji teatralnej. 

2. Skierowanie oferty do małych miejscowości, wychodzenie z 

ofertą do szkół na peryferiach (ulgi, promocje, dopasowanie 

godzin spektakli do możliwości organizacyjnych szkół). 

3. Zainteresowanie wyższych szkół artystycznych edukacją 

teatralną na niższych szczeblach edukacji. Wyjście z 

propozycją współpracy do szkół podstawowych. 

4. Organizacja innowacyjnych szkoleń w większych miastach w 

całej Polsce. 

5. Budowanie parnerstw między instytcjami kulturalnymi i 

oświatowymi. Zastanowienie się nad stworzeniem strategii 

współpracy z otoczeniem lokalnym i ogólnopolskim. 

 

 

Dla decydentów 

 

1. Stworzenie listy atestowanych przedstawień dla dzieci 

(spośród oferty teatrów stacjonarnych i objazdowych). 

2. Wspieranie mobilności dobrych inicjatyw teatralnych 

(spektakli, warsztatów), aby mogły dotrzeć do szkół w 

różnych regionach Polski. 

3. Wyrównanie szans szkół wiejskich i w małych 

miejscowościach poprzez dofinansowywanie transportu do 

instytucji teatralnych. 

4. Zlecenie analizy wykorzystywanych w szkołach 

podręczników i materiałów dydaktycznych pod kątem treści 

i metod teatralnych. 

5. Odbiurokratyzowanie polskiej szkoły: zaufanie do 

nauczyciela, nie do procedur. 
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Podsumowanie 

 

 

Teatr uczniowski, organizacja przedstawień szkolnych i udział w 

wydarzeniach teatralnych w ramach lekcji, dają uczniom wyjątkową 

przestrzeń działania artystycznego w szkołach, różną od schematów 

szkolnej nauki. Ważne jest, aby z tą przestrzenią młodzi ludzie 

oswajali się od pierwszych lat edukacji. Dlatego już szkoła 

podstawowa powinna być miejscem spotkania dziecka ze sztuką 

teatralną. Miejscem, w którym dzieci często po raz pierwszy stykają 

się z teatrem: w wymiarze teoretycznym i praktycznym; w roli widza 

i twórcy; w postaci tradycyjnej i w innowacyjnych formach; w sali 

gimnastycznej i na deskach profesjonalnego teatru. Od tego, jaki 

teatr dzieci zobaczą w szkole podstawowej może zależeć ich 

późniejsze zainteresowanie tą formą ekspresji i przekazu. To, czy 

teatr tylko zobaczą, czy też go poczują, doświadczą, stworzą będzie 

jednak kształtowało coś więcej niż gusta kulturalne. Edukacja 

teatralna wpływa bowiem na wrażliwość, empatię, kreatywność, 

obycie, śmiałość oraz szereg umiejętości intelektualnych, 

społecznych i emocjonalnych.  

 

Badania pokazują, że duży potencjał edukacji teatralnej w 

oddziaływaniu na rozwój dzieci zderza się w praktyce szkolnej z 

koniecznością wyboru ścieżek, modeli i filozofii kształcenia 

kulturalnego, co prowadzi do ograniczania niektórych form edukacji 

kulturalnej i dowartościowania innych. Owe wybory mogą stanowić 

zarówno o słabościach, jak i sukcesach szkolnej edukacji teatralnej. 

Obok warstwy symbolicznej, którą budują „duch szkoły”, podejście 

do kształcenia artystycznego, postawy poszczególnych pedagogów, 

ważne są nie zawsze sprzyjające warunki materialne i systemowe 

funkcjonowania szkół podstawowych na wsiach i w małych 

miejscowościach. Nie sposób jednoznacznie stwierdzić, czy 

trudności związane ze szkolną edukacją teatralną wynikają bardziej 

z deficytów finansowych i organizacyjno-prawnych, czy też z 

zasobów świadomości kulturalnej osób odpowiedzialnych za 

kształcenie artystyczne. Można natomiast powiedzieć, że za 

przykładami dobrej realizacji zadań edukacji teatralnej w szkołach 

stoją głównie kwestie świadomościowe: pasja konkretnych 

nauczycieli, otwarta postawa dyrekcji, współpraca ze strony 

rodziców i poczucie współodpowiedzialności za edukację kulturalną 

u podmiotów lokalnych. 

 

Aby prawdziwe okazało zdanie: „nie sprawdziły się obawy, że teatr 

jako forma przekazu artystycznego znajduje się w stanie agonalnym, 

czy to z braku środków na jego utrzymanie, czy też z powodu 

dynamicznego rozwoju nowych mediów, czy wreszcie ze względu na 

archaiczność formy”43, musimy przyglądać się instytucjom i ludziom 

zajmującym się edukacją teatralną najmłodszych pokoleń. I – czy to 

jako decydenci, przedstawiciele świata teatru, pracownicy instytucji 

                                                           
43

 Nowiński Jacek, „Działalność i wizerunek instytucji kultury w miastach” [w:] 
Burszta Wojciech, Duchowski Mirosław, Fatyga Barbara i in., Kultura miejska w 
Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, NCK, Warszawa 
2010, s. 158. 
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kultury, działacze społeczni, czy w końcu jako rodzice – wspomagać 

szkoły podstawowe w działalności edukacyjnej na polu teatralnym, 

kierować na nowe tory szkolne formy działań artystycznych, 

odpowiadać na potrzeby placówek edukacyjnych i współpracować z 

nauczycielami, którzy obecnie biorą na siebie główny ciężar edukacji 

kulturalnej dzieci. 

 

Przeprowadzone badania pokazują, że współczesna szkoła – jako 

instytucja oświatowa pełniąca ważną rolę w procesie edukacji 

kulturalnej – stara się albo jest zmuszona być bardzo samodzielna. 

Docenia pomoc zewnętrzną, ale sama rzadko jej szuka. Trudno 

powiedzieć, że na nią liczy. Raczej ją przyjmuje. Środowisko 

nauczycieli nieufnie patrzy na odgórne zmiany mające coś ulepszyć, 

usprawnić, pomóc. W efekcie szkoła często pozostaje samotna w 

realizacji wyznaczonych celów i zadań w zakresie edukacji 

kulturalnej. Jak to zmienić? Uwarunkowania pracy szkolnej, 

zarówno programowe, jak i organizacyjne, wymagają otwartej 

postawy ze strony instytucji wchodzących we współpracę ze 

szkołami. Z drugiej strony, może czas pomyśleć o otwarciu szkół na 

reguły rządzące światem pozaszkolnym, na nowe aktywności i 

przestrzenie. Być może pomysł na dobre funkcjonowanie szkół 

podstawowych w zakresie edukacji kulturalnej leży gdzieś po 

środku: między konserwatywną istotą szkoły, a nowatorskimi 

naurtami współczesnego teatru i elastycznego podejścia pedagogiki 

teatru. Można albo uchylić drzwi szkoły i wypuścić z niej dzieci albo 

zaprosić do szkoły sztukę teatralną i odnaleźć dla niej miejsce w 

teatrze życia szkolnego. W obydwu przypadkach skorzystają dzieci. 
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Aneks A 

Scenariusz wywiadu 
 

Wprowadzenie 

Dzień dobry, nazywam się ……………………... Przy okazji projektu „Teatralny 

Plac Zabaw Jana Dormana” chcemy zastanowić się nad możliwościami i 

problemami szkolnej edukacji teatralnej w małych miejscowościach. W 

tym celu rozmawiamy z nauczycielami, którzy w szkołach zajmują się 

edukacją teatralną dzieci. Liczymy, że Pani/Pana spostrzeżenia pomogą 

nam w postawieniu diagnozy odnośnie barier i szans edukacji teatralnej w 

niewielkich placówkach edukacyjnych, znajdujących się poza dużymi 

centrami kulturalnymi. Badania są anonimowe, rozmowy będą 

zakodowane tak, aby nie można było połączyć konkretnych wypowiedzi z 

rozmówcami i placówkami. 

 

Moduł I. Formy uczestnictwa w życiu teatralnym 

Pytania 

badawcze 

Przykładowe formuły pytań Uwagi 

Ustalenie 

podstawowyc

h faktów 

odnośnie 

działalności 

teatralnej/ucz

estnictwa w 

życiu 

teatralnym w 

placówce. 

Na początku chciałabym zapytać o szeroko pojęte 

doświadczenia z teatrem, jakie mają uczniowie 

szkoły: 

 

Czy uczniowie chodzą/jeżdżą do teatru? 

[jak często? gdzie? na jakie sztuki?] 

 

Czy w szkole odbywają się przedstawienia 

teatralne? 

[w jakiej formie? kto gra? kto jest zapraszany? 

jakie to przedstawienia?] 

Dopytać o 

szczegóły 

(nazwy grup 

teatralnych, 

tytuły 

przedstawień, 

częstotliwość) 

 

 

 

 

 

Czy sami uczniowie angażują się w organizację 

przedstawień? Czy działa koło teatralne? 

[jak często i jaki repretuar prezentują uczniowie?] 

 

Może spróbujmy odtworzyć coś w stylu 

teatralnego kalendarium z ubiegłych lat 

szkolnych? 

Jakie dzieci miały kontakty z teatrem w 

poprzednim roku/dwóch-trzech latach? Chodzi tu 

zarówno o przedstawienia odgrywane przez 

aktorów, jak i o sztuki przygotowywane przez 

uczniów. 

 

 

W przypadku, 

gdy 

doświadczeń 

teatralnych 

jest dużo i 

ciężko je 

uporządkować

.  

 

 

Moduł II. Możliwości i bariery w edukacji teatralnej 

Pytania 

badawcze 

Przykładowe formuły pytań Uwagi 

Ocena 

obecnego 

stanu rzeczy. 

Czy jest Pan/Pani zadowolona z ilości i jakości 

przedstawień, które oferujecie uczniom? 

 

Co ocenia Pan/Pani na plus, a co na minus? 

Co jest do zmiany? 

Z czego jesteście dumni/zadowoleni? 

W tym 

module 

pytania będą 

się przeplatać. 

Ważne jest, 

aby najpierw 

poczekać na 

spontaniczne 

odpowiedzi 

rozmówców, a 

dopiero 

potem 

dopytywać o 

Jakie są 

bariery w 

organizacji 

życia 

teatralnego w 

szkole? 

Co najbardziej utrudnia Państwu/szkole/Pani 

osobiście edukację teatralną dzieci? 

[ew. dopytać: słaba oferta? słaba reklama? brak 

funduszy? procedury „ściągania” grup 

teatralnych do szkół? problemy logistyczne? 

techniczne? brak zainteresowania uczniów? brak 

zainteresowania i współpracy ze strony 
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rodziców? niechęć/niezrozumienie ze strony 

dyrekcji? itp.] 

konkrety i 

drążyć 

poszczególne 

wątki. 

Jakie są 

możliwości w 

organizacji 

życia 

teatralnego w 

szkole? 

Co najbardziej Państwu ułatwia organizację 

edukacji teatralnej dzieci w szkole? 

Co sprawia, że udaje się Państwu z sukcesem 

wprowadzać dzieci w świat teatru, kultury? 

[ew. dopytać: pomoc finansowa? z jakich źródeł? 

zaangażowanie kadry pedagogicznej? 

merytoryczne zaangażowanie osób z zewnątrz? 

dobra (docierająca do szkoły) promocja wydarzeń 

teatralnych? dobre warunki lokalowe do 

przyjmowania grup teatralnych? itp.] 

Ocena 

sytuacji szkół 

w małych 

miejscowości

ach w 

kontekście 

edukacji 

kulturalnej – 

ogólnie.  

Jak Pan/Pani myśli, jak ogólnie wygląda edukacja 

kulturalna w szkołach w małych miejscowościach, 

w takich szkołach jak Państwa placówka? 

 

Czy edukacja kulturalna, w Pana/Pani ocenie, jest 

na dobrym poziomie? A konkretnie – edukacja 

teatralna? 

 

Co jest największą bolączką takich szkół? 

 

Co jest ich największą zaletą? 

 

Czy w Państwa szkole jest lepiej/gorzej niż w 

innych tego typu placówkach? Macie może 

Państwo jakąś przewagę, lepsze uwarunkowania? 

Albo może coś sprawia, że jest Państwu jeszcze 

ciężej niż innym małym szkołom?  

 

 

 

Moduł III. Potrzeby placówek w zakresie rozwoju edukacji teatralnej i 

propozycje poprawy sytuacji edukacji teatralnej w szkołach 

Pytania 

badawcze 

Przykładowe formuły pytań Uwagi 

Jakie 

placówka ma 

plany 

odnośnie 

edukacji 

teatralnej 

uczniów? 

Jak by Pan/Pani chciał(a), aby wyglądała edukacja 

teatralna w Państwa szkole? 

[wyjazdy do teatru czy przedstawienia na 

miejscu?  

jaka częstotliwość uczestnictwa w 

przedstawieniach teatralnych? 

jakie formy włączania dzieci w teatr? – bierne czy 

czynne? itp.] 

 

Co z tych planów da się zrealizować? 

Co już jest „w toku”? 

Co na pewno się odbędzie? 

Co jest, na dzień dzisiejszy, tylko marzeniem? 

 

Jakie 

placówka ma 

potrzeby 

względem 

polepszenia 

edukacji 

teatralnej? 

Co mogłoby Państwu pomóc w realizacji 

powyższych planów? 

 

Co musiałoby się zmienić, aby edukacja teatralna 

była na lepszym/jeszcze lepszym poziomie? 

 

Ocena 

potrzeb szkół 

w małych 

miejscowości

ach w 

kontekście 

edukacji 

Jak Pan/Pani myśli, co ogólnie trzeba by zrobić, 

aby w szkołach w małych miejscowościach 

edukacja kulturalna wyglądała lepiej? 

  

Może ma Pan/Pani jakieś propozycje rozwiązań 

(systemowych, na skalę kraju, odgórnych albo na 

poziomie lokalnym)? 

Tu warto 

wciągnąć 

rozmówcę w 

dyskusję 

światopoglądo

wą 
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kulturalnej – 

ogólnie.  

 

Kto powinien czuć się odpowiedzialny za 

edukację kulturalną?  

[rodzice, szkoła, samorządy, środowisko lokalne, 

organizacje pozarządowe, państwo itd.?] 

 

Czy wg Pana/Pani wśród 

nauczycieli/rodziców/rządzących jest 

świadomość tego, jak ważna jest edukacja 

kulturalna dzieci od najmłodszych lat? 

 

Moduł IV. Ocena przedstawienia „Teatralny plac zabaw Jana Dormana”. 

Opinie na temat nowych (niestandardowych, nieklasycznych) form 

teatralnych 

 

Rozmowa o pierwszych wrażeniach, przemyśleniach związanych z 

obejrzaną sztuką. 

Zebranie opinii na temat nietypowych, innowacyjnych form teatralnych 

(jak „TPZ”). 

 

Moduł V. Własne doświadczenia z teatrem i ogólnie – uczestnictwo w 

życiu kulturalnym 

Pytania 

badawcze 

Przykładowe formuły pytań 

 

Uwagi 

Czy rozmówca 

jest czynnym 

uczestnikiem 

życia 

teatralnego? 

 

A Pan/Pani jest miłośnikiem teatru? 

Jakie sztuki Pan/Pani lubi? Jakie sztuki Pan/Pani 

wybiera? 

 

Czy osobiście Pan/Pani ma jakieś trudności 

związane z uczestnictwem w życiu teatralnym?  

Pytania należy 

zadawać 

delikatnie, aby 

rozmówca nie 

miał wrażenia, 

że jest 

Czy jest 

zaangażowan

y w 

działalność 

teatralną? 

Jakie? [ew. podrążyć: trudności z dotarciem do 

teatru? nieciekawa oferta? nieznajomość oferty? 

itp.] 

 

Czy był Pan/Pani kiedyś „po drugiej stronie 

widowni”, czy występował Pan/Pani na scenie?  

[amatorsko? profesjonalnie?; kiedyś? teraz?] 

Jeśli tak – co Panu/Pani dało takie 

doświadczenie? 

przesłuchiwan

y. 

 

Ten moduł 

może przybrać 

formę luźnej 

rozmowy, 

która ułatwi 

wyjście z 

sytuacji 

wywiadu i 

zakończenie 

rozmowy. 

Jakie formy 

uczestnictwa 

w kulturze 

preferuje 

rozmówca? 

Jakie formy sztuki są Panu/Pani najbliższe? 

Jak Pan/Pani lubi spędzać czas jeśli chodzi o 

uczestnictwo w kulturze? [kino? telewizja? 

komputer? książki? prasa? Itp.] 

Jak faktycznie 

realizuje się 

życie 

kulturalne 

rozmówcy? 

Czy są jakieś ograniczenia w realizacji tych 

zainteresowań/pasji/upodobań? [ew. dopytać: 

brak czasu? brak funduszy? odległość od centrów 

kulturalnych/trudności w dotarciu do kultury? 

nieciekawa oferta/słaby poziom propozycji 

kulturalnych? itp.] 

 

Czy oprócz bycia odbiorcą sztuki zajmuje się też 

Pan/Pani jakąś działalnością twórczą? Jaką? 

 

Zakończenie 

Dziękuję za rozmowę, mamy nadzieję, że nasze badanie, w tym Pani/Pana 

głos, pozwoli skierować uwagę szerszej grupy osób na problemy edukacji 

teatralnej w szkołach na wsiach i w małych miejscowościach. Jeśli będzie 

Pani/Pan zainteresowana/y wynikami badań, pozostaniemy w kontakcie i 

podzielimy się wnioskami po zakończeniu projektu.  

 



Aneks B.  

Indeks badanych placówek z charakterystyką 
 

Kod 

szkoły 

Wywiady Lokalizacja CHARAKTERYSTYKA SZKÓŁ POD WZGLĘDEM EDUKACJI TEATRALNEJ 

Częstotoliwość Oferta Formy uczestnictwa 

tour1_1 3  

(d, n1, n2 = 

narracje 

entuzjastyczne) 

szkoła wiejska 

 

 

Bardzo intensywne życie 

teatralne. Ciągły kontakt dzieci 

z teatrem (regularne wyjazdy, 

goszczenie grup teatralnych, 

przedstawienia uczniowskie na 

każdej szkolnej uroczystości). 

Otwartość na innowacyjne formy 

teatralne. 

Regularne uczestnictwo w ofercie 

masowej. 

Tworzenie własnych tradycji 

teatralnych. 

Duży nacisk na czynne uczestnictwo 

dzieci w życiu teatralnym.  

Aktywnie działające koło teatralne, 

popularne wśród uczniów. 

Dzieci jako odbiorcy i twórcy. 

tour1_2 2 

(d = narracja 

powściągliwa; 

n = narracja 

krytyczna) 

szkoła w 

małej 

miejscowości 

Wyjazdy do teatrów rzadkie. 

Sporadyczne występy teatrów 

gościnnych. 

Oprawa teatralna życia 

szkolnego. 

Oferta masowa. 

Spojrzenie na teatr jak na sztukę 

wysoką, elitarną. 

Pielęgnowanie odświętnego spojrzenia 

na teatr. Bycia widzem teatralnym jako 

poważne zadanie wymagające 

specjalnych kompetencji. 

Brak koła teatralnego.  

Czynny udział w ramach lekcji szkolnych 

(bardziej w klasach 1-3). 

tour1_3 2 

(d = narracja 

powściągliwa; 

n = narracja 

krytyczna) 

szkoła wiejska Rzadki kontakt z teatrem, 

wyjazdy raz w roku.  

Dzieci uczą się jak działa teatr i 

jak być widzami bardziej w 

teorii. 

Ciągły udział dzieci w 

przygotowaniu inscenizacji i 

przedstawień szkolnych. 

Przewaga oferty masowej, wybór 

oferty szeroko dostępnej (często 

źle ocenianej przez dzieci-

widzów). 

Więcej inwencji przy czynnym 

zaangażowaniu dzieci w teatr (tu 

więcej chęci ze strony uczniów-

twórców). 

Dziecko jako widz rzadko ma kontakt z 

instytucjami teatralnymi. Częściej 

uczestniczy w przedstawieniach 

wystawianych na terenie szkoły. 

W czynne życie teatralne, w tworzenie 

teatru aktywnie zaangażowana jest 

grupka uczniów. 

tour2_1 3 

(d = narracja 

szkoła 

wiejska; 

Umiarkowana częstotliwość 

korzystania z odbioru sztuki 

Oferta masowa. 

Bez wprowadzania innowacji. 

Przykładanie dużej wagi do 

pielęgnowania biernego uczestnictwa w 
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powściągliwa; 

n1 = narracja 

powściągliwa; 

n2 = narracja 

entuzjastyczna) 

utrudniony i 

kosztowny 

dojazd do 

dużego 

miasta 

teatralnej. życiu teatralnym. 

Klasyczne szkolne występy jako jedyna 

forma czynnego udziału w tworzeniu 

teatru przez dzieci. 

tour2_2 2 

(d = narracja 

realistyczna; 

n = narracja 

entuzjastyczna) 

szkoła w 

małej 

miejscowości;  

pół godziny 

od dużego 

miasta 

Umiarkowana częstotliwość 

wyjazdów do teatru. 

Duża aktywność teatralna 

dzieci-twórców. 

Nastawienie na innowacyjne 

formy pracy teatralnej. 

Nacisk na czynną stronę edukacji 

teatralnej. Długa historia zajęć 

teatralnych. Dobre zaplecze, sprzyjające 

występom. 

tour2_3 1 

(d, n = narracja 

entuzjastyczna) 

szkoła w 

małej 

miejscowości; 

szkoła bardzo 

blisko miasta 

(PKP, PKS) 

Umiarkowana aktywność 

zarówno w dziedzinie 

czynnego, jak i biernego 

uczestnitwa w życiu 

teatralnym. 

Oferta masowa, sporadycznie 

innowacyjna. 

Wysoko oceniany poziom oferty. 

Czynne i bierne zaangażowanie uczniów 

w życie teatralne.  

Stwarzanie dobrych warunków do 

rozwoju roli widza i twórcy. 

tour3_1 2 

(d = narracja 

entuzjastyczna; 

n = narracja 

powściągliwa) 

szkoła 

wiejska;  

koszt 

autokaru do 

dużego 

miasta: 500 zł 

Umiarkowana częstotliwość 

wyjazdów do teatru. 

Częste przyjazdy grup 

teatralnych do szkoły. 

Bardzo częste występy dzieci. 

Oferta innowacyjna i masowa. Pielęgnowanie obydwu aktywności – 

widza i twórcy teatralnego. 

tour3_2 2 

(d = narracja 

krytyczna; 

n = narracja 

powściągliwa) 

szkoła 

wiejska; 

daleko od 

miasta, koszt 

wyjazdu do 

Rzadkie wyjazdy do teatru. 

Nieco częstsze uczestnictwo w 

przedstawieniach 

przyjezdnych. 

Standardowy kalendarz 

Oferta masowa.  

Występy dzieci oraz dobór oferty 

teatralnej nastawione na wartości 

patriotyczne. 

Brak kółka teatralnego. 

Dobre warunki lokalowe. 
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teatru: 35-50 

zł od dziecka 

występów dzieci. 

tour3_3 2 

(d = narracja 

realistyczna; 

n = narracja 

powściągliwa) 

szkoła wiejska 

 

Umiarkowana częstotliwość 

wyjazdów.  

Regularne przyjmowanie 

teatrów gościnnych (gł. 

profilaktycznych). 

Bardzo duża czynna aktywność 

dzieci na polu teatralnym. 

Dużo innowacji.  

Krytyczny dobór oferty teatralnej. 

Podkreślanie twórczego włączania się 

dzieci w życie teatralne.  

 

tour4_1 2 

(d = narracja 

krytyczna; 

n = narracja 

powściągliwa) 

szkoła 

wiejska; 

6 km od 

stolicy gminy; 

zła 

komuniakcja 

z pobliskimi 

większymi 

miastami 

Rzadkie wyjazdy do teatrów. 

Sporadyczne goszczenie grup 

teatralnych. 

Nieszczególnie częste występy 

dzieci. 

Korzystanie z oferty masowej, 

ogólnodostępnej, proponowanej 

przez teatry i gminę. 

Repertuar profilaktyczny, 

dydaktyczny. 

Innowacyjne elementy edukacji 

teatralnej obecne podczas lekcji 

(drama, pantomima, etiuda 

teatralna, improwizacje). 

Wyjście do teatru traktowane jako 

wyjątkowy czas, czynność odświętna. 

Brak koła teatralnego. 

Duży udział elementów edukacji 

teatralnej w realizacji podstawy 

programowej (na lekcjach jęz. polskiego). 

tour4_2 3 

(d = narracja 

realistyczna; 

n1 = narracja 

realistyczna; 

n2 = narracja 

krytyczna) 

szkoła w 

małym 

mieście; 

transport 

publiczny, 

dobre 

połączenie z 

pobliskimi 

miastami 

Rzadkie wyjazdy do teatrów.  

Częstsza współpraca z 

instytucjami lokalnymi 

oferującymi występy grup 

teatralnych. 

Nieszczególnie częste występy 

dzieci. 

Korzystanie z oferty masowej. 

Wybór repertuaru dydaktycznego 

i baśniowego. 

Większa uwaga kierowana na wspieranie 

biernego uczestnictwa w życiu 

teatralnym. 

Zajęcia dramowe w świetlicy szkolnej w 

miejsce zamkniętego koła teatralnego. 

tour4_3 2 szkoła Rzadkie wyjazdy do teatrów. Oferta masowa. Wychowanie do bycia widzem podczas 
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(d = narracja 

realistyczna; 

n = narracja 

realistyczna) 

wiejska; 

15 km od 

dużego 

miasta 

 

Częstsze wyjazdy na 

przedstawienia do innych 

ośrodków kulturalnych lub 

goszczenie grup teatralnych w 

szkole. 

Regularne występy dzieci w 

szkolnych przedstawieniach. 

wyjść na spektakle i na lekcjach 

polskiego. 

Twórcze zaangażowanie w teatr 

szczególnie dzieci z klas 1-3. 

Dla zainteresowanych uczniów klas 4-6 

jest kółko teatralne. 

tour5_1 2 

(d = narracja 

entuzjastyczna; 

n = narracja 

powściągliwa) 

szkoła wiejska 

 

Rzadkie wyjazdy do teatru. 

Kilka razy w roku goszczenie 

teatrów przyjezdnych. 

Częsty udział dzieci w 

przedstawieniach szkolnych. 

Celowa selekcja ofert. 

Innowacyjne podejście do 

adaptacji spektakli wystawianych 

przez dzieci. 

Nacisk na czynne zaangażowanie w życie 

teatralne. 

Działają prężnie koła teatralne dla 

różnych grup wiekowych. 

tour5_2 2 

(d = narracja 

realistyczna 

n = narracja 

entuzjastyczna) 

szkoła 

wiejska; 

5-6 

kilometrów 

od centrum 

miasta, 

miejscowość 

podmiejska. 

Częste wyjazdy do teatrów (raz 

na 1-2 miesiące). Intensywne 

życie teatralne. 

Rzadsze przyjazdy teatrów do 

szkoły. 

Większość dostępnej oferty w 

okolicznych teatrach. 

Przytłoczenie masową ofertą 

przyjezdną. 

Brak wykwalifikowanej kadry w 

kierunku edukacji teatralnej. 

Duże obycie z teatrem. Dziecko jako widz 

od małego. 

Długa tradycja koła teatralnego z 

profesjonalną aktorką (zajęcia 

zakończone z braku finansowania). 

Obecnie większy nacisk na bierne 

uczestnictwo w życiu teatralnym. 

tour5_3 2 

(d = narracja 

entuzjastyczna; 

n = narracja 

krytyczna) 

szkoła 

wiejska; 

blisko miasta; 

gminny 

darmowy 

dowóz dla 

dzieci 

Dosyć rzadkie wyjazdy do 

teatrów. 

Częste goszczenie teatrów 

przyjezdnych. 

Stałe uczestnictwo dzieci w 

oprawie teatralnej uroczystości 

szkolnych. 

Oferta masowa. 

Brak wykwalifikowanej kadry w 

kierunku edukacji teatralnej. 

Niewielki udział czynnego uczestnictwa 

w życiu teatralnym. 

Bardziej nacisk na bierną stronę, na bycie 

widzem. 

tour5_4 1 szkoła Bardzo intensywna działalność Innowacyjne podejście do teatru. Nacisk na czynny udział w życiu 
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(n = narracja 

ekspercka) 

miejska; 

szkoła 

spacjalna 

teatralna uczniów. 

Częste wyjazdy na przeglądy 

teatralne w roli występujących 

i widzów. 

Częste wyjścia do teatrów. 

Realizacja koncepcji teatru 

otwartego (w opozycji do modeli 

teatrzyków szkolnych). 

teatralnym. 

Teatr jako terapia. 

wwa1 2 

(d = narracja 

entuzjastyczna 

n = narracja 

realistyczna) 

szkoła 

miejska; 

dzielica 

oddalona od 

centrum 

miasta 

Bardzo częste wyjścia do 

teatrów z każdą klasą (z 

niektórymi klasami nawet 1 raz 

w miesiącu). 

Dodatkowo wyjścia 

popołudniowe dla chętnych 

(też z rodzicami). 

Innowacyjne podejście do teatru 

w oparciu o nurt pedagogiki 

teatru. 

Korzystanie z różnorodnej oferty 

teatrów warszawskich, również z 

oferty dla dorosłych.  

Nacisk na bierne i czynne uczestnictwo w 

życiu teatralnym. 

W szkole działa od wielu lat koło 

teatralne. Udział w konkursach i 

przeglądach. 

Szkoła dostała nagrodę za najlepszy 

projekt edukacji kulturalnej na 

warszawskiej Giełdzie Programów 

Edukacji Kulturalnej w 2012 roku. 

 


