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Wniosek o przyznanie środków finansowanych w ramach programu  

„Akademickie Centrum Kreatywno ści” 
Projekt Laboratorium  teatralne 

 
Identyfikacja problemów 

Dominacja nauczycielskich wypowiedzi nad uczniowskimi w dialogu edukacyjnymi skutkuje 
bezwładem interpretacyjnym i niemożnością identyfikacji faktycznych uczniowskich problemów  
w konstruowaniu wiedzy. Najbardziej uchwytnym przejawem zaangażowania w tworzenie wiedzy są 
stawiane przez uczniów pytania. Dotychczas stosowane w edukacyjnej praktyce strategie wzbudzania 
aktywności poznawczej motywowane z jednej strony naśladowaniem postaw badawczych, z drugiej 
zaś absolutyzowaniem roli kultury popularnej okazały się nieskuteczne. Badania uczestnictwa  
w kulturze zarówno młodzieży akademickiej, jak i gimnazjalnejii dowodzą, że większość 
satysfakcjonuje kontakt z popkulturą. Zachodzi obawa, że  obecni studenci jako przyszli poloniści  
nie podejmą systematycznych działań, by skłonić uczniów do udziału w innych formach kultury  
niż te dostępne bez wychodzenia z domu.  

Celem naszego projektu jest zbadanie wpływu, jaki można wywrzeć na jakość komunikacji 
dydaktycznej i dociekliwość poznawczą uczniów poprzez intensywne doświadczanie sztuki. 
Wymiernym wyznacznikiem zmiany będzie zwiększanie liczby uczniowskich pytań stawianych  
na lekcji i poprawa ich jakości  na  skutek świadomej interwencji w ten proces obecnych i przyszłych 
nauczycieli.  

Jako katalizator zmian wybrali śmy działania teatralne, które chcemy uczynić istotnym 
doświadczeniem uczniów, nauczycieli i studentów, korzystających ze wsparcia animatorów i 
pedagogów teatralnych oraz z aktualnej oferty poznańskich scen. Współudział w życiu kulturalnym 
uczniów, pomoc w zwerbalizowaniu doznań odbiorczych czy przełożenie aktywności twórczej 
młodzieży na jej sprawność komunikacyjną podczas lekcji złożą się – jak zakładamy – na pożądaną 
zmianę. Chcemy ją wywołać i obserwować w „badaniach w działaniu” (action research), dając 
zarazem studentom i nauczycielom narzędzie korygowania własnej praktyki dydaktycznej.  

Projekt kierowany jest do studentów specjalności nauczycielskiej na studiach II stopnia 
kierunku filologia polska. Pomagać im będą studenci filmoznawstwa i wiedzy o teatrze z naszego 
Wydziału. Wybór grupy podyktowany został niezbędnymi do badań predyspozycjami nabytymi już 
podczas kształcenia na studiach licencjackich. Istotna w naszej koncepcji jest współpraca praktyków 
z akademikami, spotkanie dydaktyków, studentów, animatorów teatralnych oraz polonistów 
szkolnych i całych klas gimnazjalnych. Uświadomi to obecnym i przyszłym nauczycielom,  
że edukacja kulturalna jest projektem publicznym, a w jego realizacji warto szukać 
sprzymierzeńców poza szkołą.  

 
Opis projektu 
 Projekt jest rozwinięciem fakultetu Metodyka błądzenia (30 godzin)iii  prowadzonego  
przez dr Wiesławę Wantuch w latach 2012/2013 i 2013/2014 na specjalności nauczycielskiej. 
Praktykowany tam udział studentów w życiu kulturalnym Poznania przekładał się na wzrost:  

o zainteresowania zintegrowanymi działaniami edukacyjnymi,  
o samodzielności przy interpretacji lektur,  
o własnych inicjatyw kulturalnych.  

Innowacyjność obecnego projektu polega na ścisłym powiązaniu działań uczelni, szkoły oraz 
animatorów teatralnych w ramach „badań w działaniu”, nakierowanych na zmianę szkolnych 
nawyków komunikacyjnych i zwiększenie różnorodnych doświadczeń kulturalnych w życiu młodych 
ludzi. Wychodząc od doświadczenia teatralnego, przedsięwzięcie zmierza do analizy i autoanalizy 
zachowań uczestników w różnych sytuacjach komunikacyjnych.  

Wybraliśmy etap gimnazjum ze względu na wagę tego okresu w rozwoju społecznym i silnie 
ujawniającą się psychologiczną potrzebę kontaktu z rówieśnikami.  Dlatego uczniowie z celowo 
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dobranych klas i środowisk (wieś - duże miasto; szkoła wymagająca wsparcia - szkoła sukcesu) będą 
spotykali się nie tylko na spektaklach, ale i po nich - za kulisami, na próbach interpretacji,  
w przestrzeni wirtualnej.  
 Podczas przygotowywania scenariusza teatralnej jednoaktówki dokumentalnej/etiudy 
studenci, uczniowie i ich nauczyciele będą inspirowali się nawzajem i wymieniali doświadczeniami, 
korzystając również z platformy eTwinning. Zakładamy, że tą drogą uda się im zainteresować swoim 
pomysłem rówieśników za granicą, a więc dodatkowo usprawnić komunikację w obcym języku  
za pomocą mediów elektronicznych. Tym sposobem chcemy pozyskać nauczycieli różnych 
przedmiotów (języki, technologie informacyjne) dla idei projektu. 
 
Organizacja projektu 
 
 Realizacja podzielona została na sześć etapów, przy czym wyznaczone ciągi działań nachodzą  
na siebie i mogą być realizowane równolegle.  
 Na etap organizacyjny zaplanowane zostało spotkanie grupy inicjującej dotyczące celów 
projektu i sposobów ich osiągania oraz ram organizacyjno-prawnych. Równocześnie 
przeprowadzona zostanie rekrutacja studentów zakończona rozmowami kwalifikacyjnymi. 
  Podczas etapu przygotowawczego nauczyciele i studenci zostaną wyposażeni w niezbędne 
kompetencje (instruktaż, warsztaty metodologiczne i teatralne), tutaj też nastąpi podział studentów  
na trzy zespoły powiązane z poszczególnymi klasami. 
 Etap diagnoz szkolnych ma wdrażać do „badań w działaniu” (przygotowanie narzędzi, 
obserwacje diagnostyczne, projektowanie pożądanych sytuacji dydaktycznych) oraz przygotować  
do działań teatralnych. Diagnoza (zebranie informacji, analiza, decyzje) stanie się podstawą lekcji  
z wykorzystaniem „myślenia pytajnego”. 

Kluczową część projektu stanowią etapy wykorzystujące oddziaływanie sztuki (Teatr  
w działaniu i Laboratorium ). W trakcie pierwszego uczestnicy oglądają trzy celowo zróżnicowane 
spektakle, biorą udział w dyskusjach (po spektaklu i na platformie eTwinning), a następnie 
przygotowują własne projekty. Studenci uczestniczą w inscenizacjach, a jednocześnie obserwują  
i korygują działania w porozumieniu z konsultantami. Po próbach w teatrze i wystawieniu widowiska 
następuje dyskusja i ewaluacja.  
   Merytoryczną część projektu zamyka etap popularyzacji. Przewidujemy panel ekspercki 
(uczestnicy projektu, eksperci w zakresie kształcenia nauczycieli z dwóch ośrodków krajowych  
i zagranicznego), wydanie publikacji oraz prezentację koncepcji/wyników na konferencjach 
krajowych (trzy wystąpienia). 
 Uzyskane efekty w zakresie analizy i diagnozy uwarunkowań edukacyjno-kulturowych mają 
w założeniu stać się propozycjami dydaktycznymi możliwymi do adaptacji w różnych środowiskach 
edukacyjnych, a sam projekt wskazuje wychodzący poza szkołę model  wychowywania przez sztukę. 
 
f) informacja o co najmniej trzech „szkołach ćwiczeń”, z którymi jednostka nawiąże 
współpracę w celu realizacji projektu 

Informacje o szkołach ćwiczeń 
Dla celów projektu pozyskaliśmy nauczycieli polonistów z trzech  szkół gimnazjalnych: 

szkoła z podpoznańskiej gminy, szkoła znajdująca się na obrzeżach miasta Poznania i szkoła 
śródmiejska. Polonistki, które wyraziły zgodę na udział w projekcie,  
w przeszłości kontaktowały się z dydaktykami akademickimi w ramach praktyk studenckich i innych 
projektów, co gwarantuje  dobrą współpracę.  

Uczniowie z objętych planowanym projektem klas pierwszych i drugich gimnazjów pochodzą 
z różnych środowisk i reprezentują zróżnicowany kapitał kulturowy. Z założenia chcemy nie tylko 
rozpoznać ich zaangażowanie w realizację działań teatralnych, ale umożliwi ć przeżywanie 
wspólnych zdarzeń kulturalnych oraz rozmowę o nich w przestrzeni klasy i teatru. Aranżując 
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dyskusje po spektaklach, warsztaty teatralne i pokazy doprowadzimy do zderzenia różnorakich 
postaw, a także umożliwimy uczniom i nauczycielom współpracę, szansę na samopoznanie oraz 
stworzymy okazję do integracji. 

Na etapie realizacji zakładamy współpracę z trzema klasami. Proponowane szkoły: 
1. Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego z podpoznańskiej wsi Dopiewo, klasa  humanistyczno-
artystyczna (szkoła gminna, osiąga wyniki zbliżone do średniej województwa). 
2. Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, 
klasa artystyczna o profilu teatralnym (szkoła w centrum Poznania, aktywna , ale osiągająca wyniki 
egzaminacyjne poniżej średniej). 
3. Gimnazjum nr 29 z Oddziałami Dwujęzycznymi, przy ZSO nr 2 im. Charlesa de Gaulle'a 
(położona w Krzesinach, na obrzeżach Poznania, szkoła sukcesu, wysokie wyniki, współpraca 
międzynarodowa, uczniowie spoza rejonu, głównie z rodzin inteligenckich). 
4. Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Poznaniu, klasa dwujęzyczna (szkoła 
postrzegana jako szkoła sukcesu, wyniki zbliżone do szkoły w Krzesinach, podobny przekrój 
socjologiczny uczniów). 

Ponieważ zdarza się, że renomowane szkoły wycofują się z projektów wymagających 
znacznego zaangażowania, nie zawsze mającego przełożenie na podniesienie średniej  
z egzaminu gimnazjalnego, alternatywnie wybraliśmy dwie takie szkoły, a ostatecznie zwrócimy się 
do jednej z nich (szkoła 3 lub 4).  

Zróżnicowane terytorialnie i organizacyjnie szkoły reprezentują różne modele kształcenia i 
wychowania oraz rozmaicie definiują priorytety edukacyjne. Celowo zaprosiliśmy szkoły miejskie 
(ścisłe centrum Poznania i peryferie – Krzesiny) i wiejską, starając się przy tym, by na zróżnicowanie 
geograficzne nakładał się status placówki (gimnazjum gminne, gimnazjum z oddziałami 
integracyjnymi funkcjonujące w zespole szkół wraz ze szkołą podstawową oraz szkołę o uznanej 
renomie, rekrutującej uczniów spoza rejonu – alternatywnie dwa gimnazja z oddziałami 
dwujęzycznymi). Charakter placówek powoduje, że ich uczniowie rekrutują się ze zróżnicowanych 
kulturowo i ekonomicznie środowisk (kontrast między bezalternatywnym gimnazjum gminnym  
w Dopiewie, a gimnazjami dwujęzycznymi, do którego uczniowie dowożeni są z obszaru całego 
Poznania i z pobliskich gmin). Zaproszone do współpracy placówki różnią także wyniki egzaminów 
zewnętrznych. Porównując osiągnięcia egzaminacyjne z przedmiotów humanistycznych (język 
polski, historia i WOS) z trzech ostatnich lat, można dostrzec wyraźną prawidłowość: szkoła w 
Krzesinach (ZSO nr 2 im. Charlesa de Gaulle'a, Gimnazjum nr 29 z Oddziałami Dwujęzycznymi) 
czy Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego mają wyniki zwykle o co najmniej ¼ wyższe 
od średniej okręgu, szkoła w Dopiewie odnotowuje rezultaty na poziomie średniej, a Gimnazjum nr 2 
(z klasami integracyjnymi) osiąga zwykle wynik poniżej średniej (około 90% rezultatu okręgu 
wielkopolskiego).  

Analizy dokumentów oraz rozmowy z dyrekcją i gronem nauczycielskim pokazują przy tym, 
że w wybranych do współpracy placówkach inaczej zdefiniowane zostały edukacyjne priorytety. 
Gimnazjum integracyjne dąży wyraźnie do dostosowania wymagań do możliwości uczniów, 
pojawiają się tu ciekawe inicjatywy (np. powołana niedawno klasa o profilu teatralnym), ale praca 
formacyjna nie jest równoważona nastawieniem na sukces egzaminacyjny, stąd wyniki wyraźnie 
poniżej średniej. Nieco inna sytuacja ma miejsce w gimnazjum gminnym w Dopiewie. Większość 
uczniów, nie licząc inicjatyw szkolnych, nie uczestniczy w życiu teatralnym, a ich profil kulturowy 
uwarunkowany jest czynnikami środowiskowymi. Można jednak zauważyć  niewielki wpływy zmian 
środowiskowych (coraz więcej uczniów „nowych” mieszkańców gminy) na systematyczny wzrost 
osiągnięć (jeszcze w 2012 roku blisko 5% niższe od średniej, w roku następnym prawie zrównane,  
a w 2014 nieco wyższe niż średnia).  

Wyraźne przesunięcie akcentów dostrzega się w gimnazjach z klasami dwujęzycznymi: 
szkoły z natury rzeczy chwalą się kontaktami międzynarodowymi, ale za bezdyskusyjny dowód  
na jakość swojej pracy uznają wyniki egzaminów. Prestiż szkół powoduje, że do klas dwujęzycznych 
w zdecydowanej większości przyjmowani są uczniowie spoza rejonu, z rodzin nieźle sytuowanych, 
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w dużym procencie inteligenckich, uzyskujący najwyższe wyniki w szkołach podstawowych.  
Co ciekawe, w szkołach nie zawsze dostrzega się troskę o inne niż poznawcze sfery rozwoju ucznia 
(np. rozwój społeczny), co być może spowodowane jest presją rodziców lub ambicjami samych 
uczniów. 

Takiemu doborowi szkół przyświeca podwójna idea: chcemy zetknąć studentów  
z odmiennymi typami placówek i wskazać, jaki wpływ na pracę szkoły mają różnorodne czynniki 
(nie tylko środowiskowe), a z drugiej strony chcemy zaaranżować spotkanie różnych uczniów,  
z odmiennymi doświadczeniami i preferencjami. W naszym przekonaniu właśnie owo 
zróżnicowanie, przy dużej otwartości gimnazjalistów na kontakty rówieśnicze, powinno dobrze 
wpływać na kulturową (ale i osobową) osobową formację uczestników przedsięwzięcia.  

 
Źródła danych: raport EWD, analizy  Nadzoru Pedagogicznego SEO, wyniki egzaminu gimnazjalnego z lat 2012- 2014 
oraz  rozmowy z polonistkami. 
 
Załącznik 3. Założenia praktyk studenckich i ich plan w projekcie Laboratorium teatralne. 
 
 Sztuka służy integralnemu wychowaniu człowieka. Szczególna jej rola przejawia się 
w zakresie komunikowania się ludzi między sobą. Sztuka wykształca też swoiste myślenie 
rozumiejące, ściśle powiązane z działaniem  - to niektóre - istotne dla projektu Laboratorium 
teatralne założenia wyprowadzone z książki Johna Deweya  Sztuka jako doświadczenie 
i współcześnie rozwinięte w estetykę pragmatyczną przez Richarda Shustermanaiv, a w Polsce 
analizowane na tle całego dzieła Deweya  przez Krystynę Wilkoszewskąv  i   Sebastiana 
Stankiewiczavi. Stanowią one zaplecze do tworzenia podstaw wychowania komunikacyjnego przez 
teatr, któremu w naszym projekcie mają zostać poddani uczniowie, studenci – przyszli nauczyciele 
i poloniści szkolni. Chcemy, aby wszyscy poprzez intensywny kontakt z  teatrem doświadczyli 
działania sztuki i by uczniowie zechcieli wyrazić swoje problemy wykorzystując oferowane przez nią 
środkivii.  
  Z repertuaru teatrów poznańskich wybraliśmy takie przedstawienia, które wiążą się z życiem 
młodzieży: Cyber Cyrano – pokazuje, jak za pomocą rzeczywistości wirtualnej (Facebook i telefony 
komórkowe) młodzi ludzie budują złudne poczucie sprawstwa i wpływu na cudze życie; Buntownicy 
– w konwencji  teatru dokumentalnego pokazują portrety mieszkańców Jeżyc (dzielnicy Poznania), 
którzy starają się  spowodować zmiany w świadomości i społecznych zachowaniach, uważanych 
przez nich za skutek rutyny, bezmyślności lub niesprawiedliwości. Wreszcie W beczce chowany 
opowiada o dylematach z pozoru tylko rodzicielskich, ale będących udziałem i młodych ludzi – 
z jednej strony chronionych, a z drugiej zobowiązywanych do sprostania trudnej rzeczywistości. 
Konwencje tych sztuk są bardzo różne (od tradycyjnego teatru aktorskiego do teatru lalkowego; 
od realizmu poprzez teatr dokumentalny do symbolicznej opowieści) pozwalają więc na zderzeniu 
doświadczenia życiowego z życiem rozmaicie przedstawionym i przetworzonym w dzieło sztuki. 
Siła (ale i trudność) w odbiorze tych sztuk (w poprzednich latach sprawdzona na studentach) stanie 
się teraz doświadczeniem gimnazjalistów prowadzącym – w założeniu projektu – do próby własnej 
wypowiedzi i w dyskusjach, i formie etiudy.  
 Praktyki (maksymalny wymiar do 49 godzin) są tak zorganizowane, aby studenci wcześniej 
przygotowani, współuczestnicząc w szkolnych i teatralnych doświadczeniach uczniów, potrafili 
je jednocześnie poddać badawczemu oglądowi. Służą temu „badania w działaniu”viii .  Studenci będą 
projektowali je z pomocą doświadczonego badacza – pedagoga, konsultowali z nim swoje 
spostrzeżenia i wnioski, próbowali interweniować w zachowania także lekcyjne uczniów, budując 
zarazem swoje i ich poczucie sprawstwa.   
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 Poniższy plan praktyk stara się połączyć te oba wątki projektu w cykliczny układ badań 
w działaniu (wytłuszczenia w ostatniej kolumnie) i jest skorelowany z harmonogramem (załącznik 
nr 1). W części związanej z popularyzacją wezmą udział ci studenci, których artykuły, raporty 
zostaną przyjęte do druku. Wszyscy otrzymają zaproszenia na panel i wydarzenie zamykające 
projekt. Ale ponieważ uczestnictwo w tych końcowych etapach jest przewidziane na początku 
następnego roku akademickiego, nie jest przewidziane w planie praktyk.  
  

 
                                                 
i M. Mądry-Kupiec, Komunikacja werbalna nauczyciela i ucznia na lekcji, Kraków 2011. 
ii J. Urbanek, Uczestnictwo młodzieży akademickiej w kulturze, Kraków 2002; Młodzi 2013. Raport CBOS, Warszawa 
2014; Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS -  
dostępny w Internecie.   
iii  W. Wantuch, Od „badań w działaniu” do „opowiadania na żywo” […]  w: Przez praktyki do praktyki. W stronę 
innowacyjności w kształceniu nauczycieli, red. I. Morawska i in., Lublin 2014, cz.1.  
iv R.Shusterman,  Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, pod red. A. Chmielewskiego,  Wrocław 
1998; Tegoż: O sztuce i życiu. Od poetyki Hip-hopu do filozofii somatycznej. Wybór, opracowanie i tłumaczenie tekstów 
W.Małecki, Wrocław 2007  
v K. Wilkoszewska, Sztuka jako rytm życia. Rekonstrukcja filozofii sztuki Johna Deweya, Kraków 2003  
vi S. Stankiewicz, Estetyka pragmatyczna – projekt otwarty, Kraków 2012 
vii Z obszernej literatury dotyczącej możliwości skorzystania z inspiracji teatralnych w procesie wychowawczym 
powołujemy się na M. Pieniązek, Szkolny teatr przemiany. Dramatyzacja działań twórczych w procesie wychowawczym, 
Kraków 2009 
viii  Edukacyjne badania w działaniu, red. naukowa H.Cervinkova, B.D. Gołębniak, Warszawa 2013; R. Sagor, Badania 
przez działanie. Jak wspólnie badać, żeby lepiej uczyć, Warszawa 2008 
 
 
 

Lp. Zadanie  dla 
praktykanta 

Czas trwania, osoba 
odpowiedzialna 

Przewidywane efekty 

1. 
 
 

I Etap organizacyjny 
(patrz: Harmonogram) 
udział w rozmowie 
kwalifikacyjnej 

 
zespół merytoryczny 

Utworzenie grupy 10 -20 studentów 1. roku 
studiów II stopnia specjalizacja 
nauczycielska oraz studenci wspomagający 
(2-3) ze specjalizacji Teatr wspólnot 
lokalnych 

2.  
 
 
 
 
 

II.3. Etap 
przygotowawczy   

2 x 45 minut (zajęcia 
grupowe) 
 
dr Wiesława Wantuch 

Studenci (S) zapoznają się z obszarem, 
w którym ma dokonać się zmiana 
na skutek ich udziału w projekcie: zanik 
„my ślenia pytajnego”viii  w rzeczywistości 
edukacyjnej. Projektują lekcyjne 
rozwiązania metodyczne służące 
diagnozowaniu tego problemu w klasach 
biorących udział w projekcie.  

3. II.4. Etap 
przygotowawczy   

4 x 45 minut (zajęcia 
grupowe,  konsultacje 
indywidualne)   
 
dr Małgorzata 
Rosalska  

S. zapoznają się z metodologią „badań 
w działaniu” , dokonują wyboru narzędzi, 
opracowują je i projektują „badania 
w działaniu” dostosowane do swoistości 
problemu i środowiska. 
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4. II.5. Etap 

przygotowawczy   
6 x 45 minut (zajęcia 
grupowe)  
 
animatorzy z Teatru 
Animacji i Teatru 
Nowego w Poznaniu  

S. zapoznają się z repertuarem technik 
teatralnych i możliwością ich zastosowania 
w integrowaniu grupy i poprawie relacji 
komunikacyjnych. 

5. III.6. i 7.  Etap 
diagnozy szkolnej 

4 x 45 minut (w tym 
konsultacje z 
metodologiem)  
 
nauczyciel – opiekun  

S. stosują przygotowane narzędzia dla 
potrzeb diagnozy szkolnej. Uzupełniają 
i korygują wcześniej przygotowane 
przez zespół merytoryczny charakterystyki 
klas. 
Transkrybują nagrania. 

6. III.8. Etap diagnozy 
szkolnej 

2 x 45 min. 
przeprowadzenie 
i omówienie lekcji  
 
nauczyciel- opiekun, 
zespół merytoryczny 

S. diagnozują sytuacje komunikacyjną 
w klasie podczas zaprojektowanej zmiany. 
Poddają refleksji swoje zachowania 
komunikacyjne i emocje. Wspólnie 
z nauczycielem wyprowadzają wnioski, 
z którymi zapoznają uczniów i uzgadniają 
z nimi kierunek dalszych działań.  

7. IV.9. Teatr w 
działaniu  

6 x 45 min. udział 
w spektaklach 
i dyskusjach po 
nich, konsultacje z 
metodologiem 
 
nauczyciele, zespół 
merytoryczny, 
metodolog 

S. (wybrani) moderują dyskusję; gromadzą 
informacje .  Z różnych perspektyw 
interpretują zaobserwowane reakcje widzów 
i ich wypowiedzi.   Konsultacje te dane ze 
studentami wspomagającymi z teatrologii. 

8. IV.10 eTwinning minimum 2 x 45 min. 
współudział na 
komunikacji 
platformie 
 
nauczyciele 

S. porównują zachowania komunikacyjne 
uczniów w przestrzeni realnej i wirtualnej.  
Pomagają uczniom porządkować wnioski 
i zastosować je w pracy nad etiudą. 

9. V. 11 Laboratorium 
teatralne 

4 x 45 min.  próby 
szkolne + 5 x 45 próby 
w teatrze 
 
nauczyciel-opiekun; 
animatorzy teatralni 

S. obserwują siebie i innych uczestników 
przy tworzeniu etiudy w przestrzeni 
szkolnej i teatralnej.   

10. V. 12 Laboratorium 
teatralne 

2 x 45 min. wspólne 
zajęcia + konsultacje 
indywidualne z 
metodologiem 

S. opracowują zebrane informacje; 
interpretują w komunikacji, ewentualnie 
korygują strategie  ich wprowadzania. 

11. V.13.  Laboratorium 
teatralne 

1 x 45 min. 
uczestnictwo w 
dyskusji z uczniami i 
nauczycielem 
 
nauczyciel - opiekun 

S. obserwują kierunek zmian lekcyjnych, 
omawiają je z uczestnikami projektu. 
Dokumentują efekty, wyprowadzają 
wnioski, obudowują je literaturą 
przedmiotu. 
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12. V.14. Laboratorium 

teatralne 
4 x 45 min.  
 
nauczyciele – 
opiekunowie, zespół  
merytoryczny 

S.  biorą udział  (niektórzy moderują) 
w dyskusji po wydarzeniu.  

13. V.15  Laboratorium 
teatralne 

2 x 45 min. 
 
zespół  merytoryczny 

Ewaluacja projektu. S. nagrywają 
wypowiedzi uczestników, przygotowują 
własne opinie. 

14. VI.16 Popularyzacja 3 x 45 min. 
nauczyciele – 
opiekunowie, zespół 
merytoryczny, 
metodolog 

S.  wspólnie z nauczycielem opiekunem 
piszą raporty z całego cyklu badań.  

 
 
 
 
 


