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O PROJEKCIE

W celu lepszego wykorzystania dramy w kontekście edukacji włączającej projekt „DOŁĄCZ 
i Dokonaj Zmiany” (JIMAC) połączył zasoby organizacji działających w dziedzinie innowacji 
i przywództwa zmianą, edukacji specjalnej i edukacji włączającej ze Słowenii (Taka Tuka), 
Czech (Podstawowa Szkoła Sztuki Na Popelce), Grecji (Sxedia Stin Poli) i Polsce (Innocamp PL).

Przez cały czas trwania projektu wszystkie organizacje partnerskie pracowały wspólnie nad 
badaniami, promocją i wdrażaniem dramy jako skutecznego narzędzia edukacji włączającej. 
Przeprowadzili aktualną analizę stanu edukacji włączającej w krajach partnerskich, opracowali 
kurs szkoleniowy dla nauczycieli, asystentów nauczania i pedagogów specjalnych, zmierzyli 
wpływ dramy na włączenie i opowiedzieli się za wykorzystaniem dramy do poprawy edukacji 
inkluzyjnej.

Projekt zaowocował powstaniem szeregu przydatnych zasobów dla edukatorów, którzy chcą 
wzbogacić swoją praktykę pedagogiczną i uczynić ją bardziej inkluzyjną; zestawem ćwiczeń 
ABC integracyjne i gry teatralne, zbiorem artykułów JIMAC dla inkluzji, podręcznikiem „Sztuka 
nauczania”, przykładami zajęć z dziedzictwa kulturowego poprzez warsztaty teatralne, 
zbiorem artykułów „Drama dla edukacji włączającej”.

W odpowiedzi na COVID-19 konsorcjum opracowało dodatkowe rezultaty, aby wesprzeć 
nauczycieli w zapewnianiu włączającego i interaktywnego nauczania online. Są nimi: książka 
edukacyjna z grami teatralnymi do wspomagania nauki on-line (gry online ABC) oraz 
laboratorium dramy (DramaLab) z różnymi narzędziami on-line, które oferują nauczycielom 
cyfrowe wykorzystanie technik dramy.
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Sednem filozofii i dobrych praktyk JIMAC jest uczenie się poprzez wzmacnianie relacji. 
Obejmuje to: budowanie i podtrzymywanie zaufania, uważności i empatii, rozwijanie 
umiejętności współpracy i zbiorowej odporności psychicznej (rezyliencji), a także docenianie 
wyobraźni, kreatywności, wyjątkowości uczniów itp. Badania JIMAC potwierdzają, że wszyscy 
interesariusze edukacji włączającej korzystają z działań i wsparcia w nauce ze społecznością 
uczniów/dla społeczności uczniów, okazując szacunek i czerpiąc korzyści z wzajemnych 
mocnych stron, zamiast konkurować, piętnować, zastraszać, poniżać lub wykluczać ze 
względu na jakiekolwiek oznaki różnorodności wśród populacji głównego nurtu. Ewaluacja 
JIMAC udowadnia również przewagę dramy nad bardziej tradycyjnymi metodami nauczania 
w pomaganiu uczniom w angażowaniu się w znaczącą pracę, prowadząc do zwiększonej 
motywacji do nauki i uczestniczenia w działaniach obywatelskich/społecznych.

Uczniowie szukają możliwości wywierania wpływu, odczuwania własnej sprawczości, 
współprojektowania swoich klas i doświadczeń edukacyjnych. Nie oczekują od dorosłych 
precyzyjnego planowania i kontrolowania każdego etapu swojej edukacji, ale wyraźnie 
wskazują na potrzebę niezależnej eksploracji, podejmowania ryzyka, przeformułowania 
wyzwań, stawiania czoła niepewności i opracowywania strategii w ramach grup lub szerszych 
sieci wsparcia. JIMAC pokazuje, że drama jest bardzo skuteczną metodą na spełnienie 
tych wszystkich oczekiwań, skupiając się na spontaniczności i testowaniu wymaganych 
kompetencji pod presją, ale w „na polu bezkarnym” (no penalty zone) – czyli przyzwoleniu 
na pełną zabawę pomysłami, rolami, sposobami komunikowania się, popełnianiem błędów , 
porażek, i inicjowaniu nieszablonowych działań, które mogą być czasami kontrowersyjne dla 
środowiska głównego nurtu.
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Złota zasada inkluzywnej improwizacji dramowej polega na ogarnianiu, dzieleniu się 
niepewnością z innymi, mówiąc TAK, I… Uczestnicy są w tym dla siebie nawzajem wsparciem, 
ufając, wspierając, słuchając i rozwijając pomysły i inicjatywy, zamiast popisywać się lub 
sabotować proponowany przebieg akcji. Wspólne przeżywanie „zawieszenia niewiary” 
owocuje więzią, solidarnością opartą na bezwarunkowej akceptacji i docenieniu różnic, 
kreatywnością opartą na różnorodności doświadczeń i kultur. Improwizowanie uczy 
pozytywnej współzależności, elastyczności poznawczej i wytrzymałości, prowadząc do 
zwiększonej odporności psychicznej – zdolności do odbicia się po niepowodzeniu lub 
niekorzystnym doświadczeniu z jeszcze silniejszym wewnętrznym poczuciem kontroli i 
przekonaniem o własnej skuteczności.
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Krok 1
ANALIZA STANU OBECNEGO

Chcąc zapewnić wgląd i porównanie różnych reakcji na edukację włączającą w Słowenii, 
Polsce, Grecji i Czechach, ustanowiliśmy grupy fokusowe z różnymi interesariuszami edukacji: 
nauczycielami szkół ogólnodostępnych, uczniami, rodzicami, pedagogami specjalnymi, 
nauczycielami dramy, studentami wydziałów edukacji, dyrektorzy szkół, decydenci i 
pracodawcy.

Ponadto opracowaliśmy ankiety dla nauczycieli i uczniów w celu określenia ich potrzeb oraz 
przeprowadziliśmy wywiady z kluczowymi interesariuszami projektu.

WNIOSKI Z ANKIET I DYSKUSJI W GRUPACH FOKUSOWYCH:

Większość wyzwań, które wpływają na przekonania nauczycieli na ich poczucie własnej 
skuteczności w dzieleniu się władzą i odpowiedzialnością z uczniami, wiąże się z klasami 
integracyjnymi. Nauczyciele zazwyczaj podpisują się pod misją eliminowania dyskryminacji 
i deklarują zapewnienie każdemu uczniowi równych możliwości uczenia się i stawania 
się kompetentnym współpracownikiem społeczeństwa. Nauczyciele wierzą również w 
pozytywny wpływ edukacji włączającej zarówno na uczniów ze specjalnymi potrzebami, jak i 
bez, gdzie dzieci częściej uczą się brać odpowiedzialność za uczenie się własne i rówieśników.
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Analizę potrzeb nauczycieli i uczniów projektu JIMAC oparto na wynikach blisko 300 ankiet 
i 8 dyskusji w grupach fokusowych.

Samoocena nauczycieli na temat ich wkładu w inkluzyjność i współprojektowanie uczenia 
się przez uczniów w zestawieniu z perspektywami tych ostatnich wydawała się zbyt 
optymistyczna. Podczas gdy większość badanych nauczycieli była przekonana o swoim 
profesjonalizmie w budowaniu i utrzymywaniu relacji, które służą uczeniu włączającemu, ich 
odpowiedni uczniowie (w wieku 9-11 lat) czuli się ignorowani w klasie, ponieważ nikt nie był 
zmotywowany do ich słuchania lub wykorzystywania ich inicjatywy w celu przeprowadzenia 
sensownych poszukiwań lub kreatywnego rozwiązywania problemów. Większość nauczycieli 
mocno wierzyła, że sposób, w jaki uczą, jest inspirujący dla dzieci i jest postrzegany jako wzór 
wzajemnego szacunku i współpracy w społeczności uczniów. Uczniowie deklarowali jednak w 
ankietach i wywiadach, że byliby bardziej zaangażowani, gdyby mogli produktywnie spędzać 
czas z rówieśnikami, dzielić się swoimi doświadczeniami zdobytymi w różnych nieformalnych 
przestrzeniach edukacyjnych, odgrywać różne role w bardziej zabawny sposób i ujawniać 
stretegie, które znali poza szkołą. Z wyjątkiem określonych programów obejmujących różne 
zadania, takie jak zajęcia oparte na dramie, uczniowie wolą pozostać niewidzialnymi niż 
przedsiębiorczymi. Bycie pomocnym dla nauczyciela oznacza podążanie za planem lekcji, nie 
popełnianie błędów, niekwestionowanie żadnych znaczeń i faktów, przejście do następnej 
jednostki, dbanie o to, aby rówieśnicy ze specjalnymi potrzebami nie zostali pominięci. Bardzo 
niewielu ankietowanych uczniów miało poczucie odpowiedzialności za współprojektowanie 
środowiska uczenia się.
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Z drugiej strony ankietowani uczniowie wyrażali swój opór, gdy nauczyciel delegował 
większą odpowiedzialność, niż byli przygotowani do udźwignięcia. Przypadki dotyczyły 
wykorzystania tego, co uczniowie postrzegali jako „nietradycyjne” nauczanie. Stosowanie 
rozbieżnych problemów lub technik dramy wymagających konkretnych ram powodowało 
chaos, nikt nie słuchał się nawzajem, forsował indywidualne pomysły bez analizy problemu, 
nad którym pracował, nie otrzymał informacji zwrotnej od nauczyciela, nie miał jasnych 
celów ani wskaźników sukcesu.

POTRZEBY NAUCZYCIELI W ODNIESIENIU DO JIMAC

• Jak zaangażować wszystkich uczniów
• Jak radzić sobie z różnorodnymi potrzebami uczniów
• Jak połączyć naukę społeczną i akademicką
• Jak inspirować i motywować
• Jak dać uczniom większą odpowiedzialność?
   (podzielić się z nimi  odpowiedzialnością za uczenie się)
• Jak uczyć za pomocą alternatywnych metod i ocen, np. dramy
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• Innych nauczycieli
    Liderów/dyrektorów szkół 
• Rodziców
• Instytucji szkoleniowych
• Władz

• Dzielenie się pomysłami, doświadczeniem i dobrymi praktykami
• Podejście interdyscyplinarne (między przedmiotowe)
• Otwarta i skuteczna komunikacja
• Dołącz do społeczności nauczycieli dramy

• do samooceny i wzajemnej informacji zwrotnej,       
   zwłaszcza w obliczu niepewności i krytycznych wydarzeń
• do monitorowania i dokumentowani dobrych praktyk,       
   aby mogli dzielić się historiami sukcesu uczniów z       
   interesariuszami
• zasoby edukacyjne z praktycznymi przykładami działań
• dydaktyczne gry edukacyjne

BYĆ 

DOCENIONYM
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POTRZEBY UCZNIÓW

1.  Uczniowie muszą nawiązywać i utrzymywać relacje z rówieśnikami w oparciu o coś 
więcej niż tylko akademickie interakcje i ocenę (być z przyjaciółmi w szkole i wiedzieć, 
jak utrzymać z nimi relacje).

2.  Uczniowie muszą czuć się wysłuchani przez nauczycieli i rówieśników.
3.  Uczniowie muszą eksperymentować w różnych rolach, próbować przewodzić, 

inicjować, oferować informacje zwrotne i otrzymywać, zarządzać zasobami, dbać/
troszczyć o innych i uczenie się itp.

4. Uczniowie muszą zrozumieć cele i kryteria sukcesu dla każdego działania, klasy, 
modułu itp., muszą odzwierciedlić i nadać sens swojej nauce.

5. Uczniowie potrzebują uczciwości, sprawiedliwości, równych szans i jasności zasad 
zachowania, zwłaszcza w kontekstach związanych z kreatywnością. Potrzebują szansy 
na to, by być postrzegani jako odpowiedzialni i mieć poczucie odpowiedzialności za 
procesy uczenia się.

6.  Uczniowie potrzebują możliwości odniesienia sukcesu i bezpiecznego środowiska do 
porażki podczas rozwiązywania zadań otwartych.

7.  Uczniowie potrzebują możliwości odniesienia sukcesu i bezpiecznego środowiska do 
porażki podczas rozwiązywania zadań otwartych.

8. Uczniowie muszą mieć miejsce i czas na zabawę i okazje do ujawniania swojej 
kreatywności w klasie.

9.  Uczniowie muszą wiedzieć, kto im pomoże w przypadku gnębienia (wykluczenia) lub 
nieszczęścia.

10. Uczniowie muszą mieć możliwość nieuczestniczenia w niektórych zajęciach lub 
zaproponowania alternatywy.
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Krok 2
SYMPOZJUM MIĘDZYNARODOWE

W celu poddania głównych wniosków z obecnej analizy stanu debacie publicznej, 
zorganizowaliśmy międzynarodowe sympozjum Czy Inkluzja to Iluzja? („Is Inclusion an 
Illusion?”).

Kluczowi przedstawiciele różnych instytucji edukacyjnych podzielili się ważnymi przesłaniami.

Badania pokazują, że zrozumienie 
nabytej wiedzy wzrasta, gdy korzystamy 

z edukacyjnego teatru i dramy. A co 
najważniejsze, dzieje się to nie tylko 

w nauczaniu literatury, kiedy poprzez 
dramatyzację utworów literackich 

uczniowie zgłębiają przesłanie dzieła, ale 
także w innych przedmiotach.

Współpracujemy szeroko z organizacjami, 
które wyznają te same wartości i pracują 

z podobnymi grupami docelowymi jak 
my. Dzięki temu wyposażamy dzieci w 

umiejętności i wiedzę, których potrzebują, 
aby rozwijać pewność siebie, czuć się 
bezpiecznie i gotowi na indywidualną 

drogę życiową.

MARKO REPNIK, dyrektor JSKD

BORIS ČERNILEC, dyrektor ZGNL



16

Kiedy mówimy o interdyscyplinarnym 
podejściu do nauczania i uczenia się, 

nie powinniśmy przeoczyć potencjału 
prezentowanych podejść dramowych. 
Należą one do środowiska szkolnego. 

VINKO LOGAJ, 
dyrektor Zavoda RS za šolstvo

Dzięki wspólnej pracy w klasie, która 
jest kluczowym elementem wszystkich 

dramowych podejść, dzieci uczą 
się rozumieć różnice i akceptować 
różnorodność. A uznanie różnic i 

różnorodności jest kluczowe dla dobrego 
i tolerancyjnego współistnienia w klasie i 

ogólnie w społeczeństwie.

VERONIKA GABER KORBAR
president Taka Tuka
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Głównym celem nas wszystkich, nauczycieli, jest: 
edukować, ale nie za każdym razem głównym celem

naszych uczniów będzie kształcenie się. Drama to 
potężne narzędzie do zaangażowania wszystkich

w znaczącym procesie uczenia się. Ogarnięcie 
różnorodność przychodzi naturalnie wraz z dramą
ponieważ skupiamy się na odkrywaniu, zespołowej 

pracy i dzieleniu się różnymi pomysłami.

MONIKA JIRASKOVA, 
lider projektu

W dramie edukacyjnej stawiamy przede 
wszystkim na relacje, konstruktywne interakcje 

między uczniami oraz nauczycielem. W 
tych relacjach musimy dzielić się władzą i 
odpowiedzialnością, wspólnie nadajemy 

znaczenia badanym zjawiskom, uczymy się od 
siebie nawzajem. Odkrywamy tak samo siebie 

samych jak i treści przedmiotowe.

 RADKA SVOBODOVA,
instruktoka dramy
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In the inclusive classroom all 
students have to be accepted for 
who they are.

Give students a sense of 
belonging in your classroom.

Positive feedback 
increases motivation.

Show students that you 
are interested in their 
success.

Always Seek 
Knowledge.

Don’t label students, 
discover who they are.

Playing is learning.
Students’ questions are important 
resources for teaching and learning.

We are more alike than 
we are different.

Acta non verba.
Together we can 
succeed.

To boost learning, 
add movement!

ABC INCLUSION
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Together we can 
succeed.

Effective communication 
helps to sustain a safe 
learning environment.

Incorporate diverse 
approaches into your 
teaching.

Adapt teaching to 
students’ needs.

Encourage creativity and 
imagination in students.

Small changes can 
make a big difference.

Learning is a shared 
responsibility.

For some students your 
classroom is their only 
safe place.

All students deserve to 
be trusted and valued.

Yes, using drama 
promotes inclusion in 
the classroom! Teachers need great 

energy and enthusiasm 

in their pursuit of 

inclusive education.

THERE IS NO PLACE 
FOR EXCLUSION IN THE 
CLASSROOM.

Students who are in distress 
need extra support.

Offer students the opportunity 
to learn from each other.

Unless we are able 
to act empathically, 
how can we expect 
students to do the 
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Krok 3
SZKOLENIE – EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kim jest kompetentny nauczyciel? Jakie są jego postawy, wiedza i umiejętności? 
Zadaliśmy te dwa pytania i wraz z wynikami aktualnej analizy stanu edukacji włączającej 
określiliśmy efekty uczenia się naszego kursu szkoleniowego „Włączenie poprzez dramę”.
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INCLUSIVE EDUCATION

ATTITUDES

	 Teacher shows appreciation for diversity 

	 Teacher sees and describes opportun ities for change making 

	 Teacher understands consequences of making 
 commitment to relational learning 

	 Teacher shows entrepreneurial mindset

KNOWLEDGE

	 Teacher identifies causes and consequences of social changes in 
       educational context

	 Teacher interprtes legal text for protecning human rights 
 for inclusive education.

	 Teacher identifies corresponding learning philosophy 
 for inclusive pedagogical practice 

	 Teacher explains/supports his/her pedagogoical choices with psychology

SKILLS 

	 Teacher is able to give, receive and respond to feedback 

	 Teacher is able to read the child during the whole dynamic process of 
learning

	 Teachers is able to lead by setting himself/herself as an example of 
 inlcusitivy

	 Teacher shows ability to re-frame learning processes

	 Teacher is able to create and sustain the community of learners

	 Teacher is able to use personal insight for sustaining inclusive behaviour 
    
	 Teacher is able to offer formative assessesment and celebrate succcess 

with students
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ATTITUDES

 Teacher is willing to share power with kids through 
 different drama strategies 

 Teacher shows commitment to relationships 
 resulting from drama experience

KNOWLEDGE

 Teacher explains the difference between DiE and other uses of 
 drama especially of psycho drama 

 Teacher can list resources available with practical activities 
 for inclusive education

SKILLS 

 Teacher is able to explain the choice of drama and 
 its specific methods for inclusion 

 Teacher is able to align drama methods with inclusive educaational goals 
(choosing the methods and also be able to change them according to 

 specific situation) 

 Teacher is able to use drama for lowering the risk of exclusion and 
 establishing safe and caring environment

 Teacher is able to match distancing drama techniques with participants’ 
experience of drama/theatre to deal with fiction vs. reality  

 Teacher is able to organise experience based on drama techniques of 
 asking “as if” questions and devising solutions with drama 

 Teacher is able to encougrage/promote asking and exploring divergent 
questions in roles and in “as if” contexts 

USING DRAMA STRATEGIES FOR INCLUSIVE EDUCATION
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Krok 4
DRAMATON

Zorganizowaliśmy Dramathon – obóz innowacji. Jego celem było zgromadzenie i 
zainspirowanie włączających nauczycieli do wprowadzania innowacji z potencjałem dramy, 
aby lepiej służyć uczniom specjalnej troski w szkołach podstawowych i nieformalnych 
ośrodkach wsparcia.

Wyzwanie:
Uczestnicy poznali nowe narzędzia projektowania myślenia i dokonywania zmian w 
środowisku edukacyjnym w ramach Pedagogiki Innowacji, aby kontynuować swoją misję 
w społecznościach lokalnych. Pracowali w 4 narodowych zespołach nad wyzwaniem 
dostosowania dramy do specjalnych potrzeb w klasie i 1 międzynarodowym zespole, dzięki 
czemu nauczyciele pracują z większą pewnością siebie są bardziej zmotywowani.

Rozwiązania, sugestie:
Po 3 dniach intensywnego projektowania zespoły „promowały” swoje ostateczne projekty; 
e-narzędzie do współpracy nauczyciela z asystentami dydaktycznymi, e-narzędzie do 
zarządzania zadaniami i obowiązkami nauczyciela, e-narzędzie dla dyrektorów szkół…
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OCENA JAKOŚCIOWA DRAMATONU

Dodatkowe efekty podczas dramatonu JIMAC można podzielić na następujące kategorie:

 1.  Budowanie zaufania wokół e-portfolio
E-portfolio prezentowane przez każdy zespół okazało się motywacją do współpracy i 
budowania zaufania. Zaufanie do portfolio dla nauczycieli i asystentów jest niezbędne, 
aby móc dzielić się niepowodzeniami, obawami, czuć się chronionym przed wypaleniem, 
co w szkołach jest tematem tabu.

2.  Kompetencje w zakresie pracy zespołowej i współpracy
Uczestnicy doświadczyli prawdziwej współpracy w przyjaznym środowisku zarówno w 
domu, jak i poprzez spotkania on-line z międzynarodowymi partnerami i mentorami. 
Nauczyli się różnych ról w zespole, przetestowali swoje mocne strony, odkryli kluczowy 
wpływ aktywnego słuchania, osiągania konsensusu, znajdowania sposobów na 
zaangażowanie i mobilizację innych do ważnej sprawy, wspólnych wartości.

3.  Samodzielne uczenie się i odporność psychiczna (rezyliencja)
Nauka była napędzana wyzwaniami, co zachęcało do kreatywnego rozwiązywania 
problemów w zespołach, zamiast przyswajania gotowej wiedzy. Nowością było 
poleganie na innych, którzy udzielają informacji, zadają pytania, proponują i testują 
pomysły, dzielą się osobistymi perspektywami, kilkakrotnie modyfikują rozwiązania. 
Nie powinniśmy oczekiwać, że wszystko będzie gotowe. Samokierowanie jest bardziej 
efektywne niż tradycyjne szkolenie. Dla niektórych brak jasnych instrukcji początkowo 
był frustrujące, ale potem docenili doświadczenie walki i wytrwałości w dążeniu do 
ostatecznego sukcesu.
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4.  Potrzeby w kontekście integracji
Piramida wzajemnych potrzeb była cenioną częścią struktury ePortfolio. Ogólnym 
dodatkowym efektem uczenia się było rozpoznanie potrzeb zarówno uczniów, jak i 
nauczycieli jako specjalnych. Wszyscy potrzebujemy wsparcia w zaspokajaniu tych 
potrzeb, które prowadzą do większego włączenia mniej uprzywilejowanych. Ale tylko 
dbając o własne podstawowe potrzeby możemy być użyteczni dla uczniów i czuć się 
chronieni przed wypaleniem

5. Umiejętności pitchingu i informacji zwrotnej/do przodu
Przygotowanie pitch windy było nowym wyzwaniem, dobrze popartym precyzyjnymi 
instrukcjami mentora (Ilse). Nieoczekiwaną korzyścią z dramatonu było zaprezentowanie 
kim jesteś, komu pomagasz, dlaczego e-portfolio jest unikalnym rozwiązaniem i jak 
wezwać publiczność do działania. Nauczyciele potrzebują umiejętności promowania 
dramy jako narzędzia nauczania włączającego.

6. Produktów JIMAC i możliwości dalszej nauki
Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z istniejącymi już produktami JIMAC m.in. ABC 
włączenia. Wyrazili zainteresowanie przeprowadzeniem szkolenia i wypróbowaniem 
potencjału ePortfolio.

Elementy, które uczestnicy chcieliby dodać następnym razem, to:

   1. Bardziej dramowe formy pracy i prezentacja pomysłów

  2. Więcej czasu na międzynarodowe więzi i networking

  3. Więcej wsparcia w postaci instrukcji i mentoringu

Inno-campy to świetna okazja do interakcji międzykulturowej. Byłoby to inne doświadczenie, 
gdyby interakcja in situ była możliwa, ale Covid zmienił plany. W związku z tym uczestnicy 
chcieliby dowiedzieć się więcej o tym, jak inne grupy pracowały we wszystkich tych różnych 
krajach. Więc może można by podać jakieś szczegóły. Ponadto byłoby fajnym pomysłem, aby 
jedna grupa mogła zaoferować innej grupie gry i techniki do doświadczenia, zaplanować swój 
program dnia i dodać kilka niespodzianek (piosenka do wysłuchania, sprawa do omówienia 
itp.).
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Krok 5
KURS NAUCZYCIELSKI

Wspólnie opracowaliśmy nowy, innowacyjny i interaktywny kurs dla edukatorów, którego 
celem jest zapoznanie nauczycieli z inkluzją i wykorzystaniem technik dramy, aby wspierać 
zapobieganie porzucaniu nauki, rozwój odporności u dzieci i młodzieży w środowisku 
edukacyjnym. Kurs jest odpowiedni dla nauczycieli szkół podstawowych, asystentów 
nauczycieli i pedagogów specjalnych. Jego celem jest nauczenie edukatorów, co mogą zrobić, 
aby aktywnie wspierać różnorodność i integrację w klasie.

Program kursu szkoleniowego łączy dyskusje, ćwiczenia, gry, różne techniki dramy i programy 
dramy procesu w celu zaangażowania i zagospodarowaniu wcześniejszych doświadczeń 
ucznia.

Wykorzystuje wcześniejsze kompetencje i doświadczenia edukatorów, oferuje przestrzeń do 
wzajemnego uczenia się i nawiązywania kontaktów, ale także kwestionuje wszelkie postawy, 
które nie są zgodne z uczeniem się włączającym.

Nauka to wspólna 
odpowiedzialność
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PODRÓŻ, JAK ZOSTAĆ WŁĄCZAJĄCYM I KREATYWNYM NAUCZYCIELEM

1. DOŁĄCZ i rozpocznij podróż
W czterech krajach: Słowenii, Polsce, Grecji i Czechach grupa entuzjastycznych ekspertów ds. dramy 
opracowała roczny program edukacyjny dla nauczycieli i asystentów nauczania, którzy chcieli stać się 
bardziej inkluzywni i kreatywni.

2. Poznawanie się
Na szkolenie zgłosiło się 60 nauczycieli i asystentów dydaktycznych. Rozpoczęli podróż, aby stać się bardziej 
włączającymi i kreatywnymi pedagogami.

3. Odkrywanie nauczania opartego na dramie 
Eksperci dramy zaprezentowali gry dramowe, techniki i metody, które ewidentnie poprawiają edukację 
włączającą. Uczestnicy nauczyli się, jak wykorzystać dramę do nauki w środowisku włączającym.

4. Uczenie się od siebie nawzajem
Podczas programu projektu zaplanowano różne działania, które miały zachęcić uczestników do uczenia się 
od siebie nawzajem. Planowali zajęcia teatralne i dzielili się nimi na spotkaniach grupowych. Udzielali sobie 
nawzajem informacji zwrotnych i wspólnie pracowali nad adaptacją prezentowanych działań. Uczenie się 
od siebie nawzajem zaowocowało nowymi rozwiązaniami wyzwań edukacji włączającej.

5. Wdrażanie nowych zastosować technik dramy 
Uczestnicy zaczęli wdrażać elementy dramy do swojej codziennej praktyki nauczania. Zaczęli od prostych 
gier teatralnych, kontynuowali z indywidualnymi technikami teatralnymi, a na końcu wdrożyli całe 
programy teatralne. Starannie dobierali i dostosowywali zajęcia do potrzeb swoich klas.

6. Uzyskanie wsparcia od ekspertów
Zmiana osobistej rutyny nauczania wymaga czasu i energii. Zespół JOIN IN wspierał uczestników podczas 
ich podróży obserwacjami, udzielaniem informacji zwrotnych, zachętą, osobistymi konsultacjami… 

7. Przygotowanie projektu
Każdy uczestnik przygotował przykład wykorzystania dramy do edukacji włączającej i podzielił się nim w 
grupie. Prezentacje służyły jako przygotowanie do aktywnego udziału w konferencji.

8. Dzielenie się doświadczeniami w kraju i za granicą
W ramach projektu zorganizowaliśmy międzynarodowy kongres dramy dla edukacji włączającej, 
międzynarodową konferencję Włącz się i bądź wrażliwy/a na różnorodność oraz trzy ogólnopolskiekonferencje 
w Polsce, Grecji i Czechach. Uczestnicy podzielili się swoimi przykładami wykorzystania dramy w edukacji 
włączającej. 



28



29



30

TŁUMACZENIE ILUSTRACJI: WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI: 

1. Nie ma nieprawidłowych opinii. Kazdy coś wnosi swoim 
pomysłem i zasługuje na uwagę i jego dopracowanie przez 
grupę

2. Warto sprawdzić czy wszyscy jednakowo rozumieją sedno 
zadania prosząc o jego sformułowanie własnymi słowami

3. Unikamy naprowadzania na odpowiedź i zadawania pytań 
zbieżnych/zamkniętych.

4. Dobrze być o krok przed grupą, by zachować dynamikę zajęć.

5. Nie ponaglaj refleksji i daj wystarczająco czasu na ekspresję 
uczniów, by czuli się zrozumieni

6. Nie żałuj studentom komplementów i doceniania ich 
zaangażowania

7. Bądź świadoma co komunikujesz uczniom poza słowami

8. Nie porównuj uczniów, członków ich rodzin, różnych grup, 
klas szkolnych

9. Zaplanuj dobrze zajęcia, by czuć się pewnie, ale porzucaj plan 
na korzyść ujawnianych przez uczniów potrzeb, dostosuj do 
nich tok lekcji

10.  Nie stawiaj uczniom warunków (jeśli- to) a raczej pytaj ‘co 
byłoby gdyby?’
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WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI DRAMY WŁĄCZAJĄCEJ

Na podstawie negatywnych wcześniejszych doświadczeń niektórzy nauczyciele twierdzą, że 
drama zwykle wiąże się z ryzykiem utraty kontroli nad klasą. Boją się, że lekcja może albo 
zamienić się w kompletny chaos, albo całkowicie utknąć z powodu zakłopotania lub braku 
pomysłów. Założenie jest takie, że nieprzewidywalność zajęć opartych o improwizowanie 
w roli uniemożliwia planowanie i kontrolowanie lekcji. Niektórzy nauczyciele czują się 
bezpiecznie tylko wtedy, gdy potrafią przewidzieć wszystkie pytania, odpowiedzi i błędy 
uczniów. Zajęcia teatralne są kontrolowane przez jakość relacji, a planowanie polega na 
przeprowadzaniu uczniów przez tyle etapów, ile potrzebują, w odkrywaniu nowych faktów i 
konstruowaniu własnej wiedzy.

 Lekcje oparte na dramie, mieszczące się w tradycji nowego podejścia do nauczania, wymagają 
od nauczyciela więcej niż zwykłe lekcje. Są też bardziej wymagające dla uczniów. Błędem 
jest myślenie, że tylko nauczyciel jest odpowiedzialny za sukces lub porażkę lekcji opartej na 
dramie, podobnie jak niesłuszne jest obwinianie ucznia za niepowodzenie na tradycyjnej lekcji. 
Sukces uczenia się poprzez dramę zależy od wzajemnego wysiłku uczniów i nauczyciela w 
celu zdobycia nowych spostrzeżeń. Nauczyciele muszą ustrukturyzować badanie; uczniowie 
muszą ciągle zadawać trudne pytania.



32

Lekcje oparte na dramie, szczególnie te z wykorzystaniem improwizacji, można zaplanować 
pod kątem celów dydaktycznych. Chociaż sami uczniowie mogą decydować o treści 
wprowadzanej treści na daną lekcję, nauczyciel może zaplanować sytuacje uczenia się 
i urozmaicić je tak, aby zapewnić postęp w odkrywaniu różnych funkcji poznawczych, 
psychomotorycznych i społecznych. Planowanie jest jednak drugorzędne w stosunku do 
przygotowań, które muszą być wykonane zarówno przez nauczyciela, jak i uczniów, aby 
skorzystać z dramy na zajęciach językowych. Większość niepowodzeń zajęć z dramą w klasie 
jest spowodowana nieodpowiednim przygotowaniem. Proszenie uczniów o improwizację od 
razu jest jak eksperymentowanie z niebezpiecznymi substancjami na pierwszej lekcji chemii. 
„Edging in” (dochodzenie do krawędzi) w dramie polega na dostosowaniu się do nowej sytuacji 
uczenia się, w której wszyscy ufają sobie nawzajem i współpracują, aby osiągnąć wspólny 
cel. Nauczyciel, który bierze udział w rozgrzewce ruchowej lub zabawie teatralnej, pokazuje 
uczniom swoje zaangażowanie. Mogą zaryzykować zrobienie czegoś niekonwencjonalnego, 
o ile nauczyciel dzieli z nimi ryzyko niezwyczajnego zachowania i niecodziennych pomysłów.
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Dla dobrego przygotowania się do lekcji dramy, uczniowie i nauczyciele powinni przejść 
przez podobny proces, który stosują aktorzy, zanim będą gotowi do pracy na scenie. Zanim 
zaczniesz improwizować lub występować musisz rozgrzać się fizycznie, pozbyć się wszystkich 
blokad w swoim ciele, zrelaksować się i uwolnić wyobraźnię, czuć się komfortowo w grupie, 
nauczyć się współpracować z innymi i komunikować się z nimi za pomocą głosu i ciała. 
Lekcja oparta na dramie często wymaga wzajemnego zaufania zarówno pomiędzy samymi 
uczniami, jak i pomiędzy nimi a nauczycielem. Uczniowie powinni ufać, że nauczyciel nigdy 
nie poprosi ich o zrobienie czegokolwiek, co sprawi, że poczują się głupio lub zdemaskowani. 
Muszą również mieć pewność, że inni uczniowie nigdy nie zranią ich uczuć, wyśmiewając ich 
pomysły lub sposób, w jaki brzmią, wyglądają, poruszają się itp. Nauczyciele powinni być 
jasno poinformowani, że zaufanie, które budują, ma jeden konkretny cel. Jest przeznaczony 
wyłącznie do użytku w klasie. Nie ma to nic wspólnego z zaufaniem ludziom w ogóle.
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Istnieje niebezpieczne założenie, jakie nauczyciele, np. języków obcych, przyjmują na temat 
improwizacji. Często powoduje to ich niepowodzenie i zniechęca do dalszej pracy. „Wielu 
nauczycieli zachęca uczniów do pracy dramą w konflikcie, ponieważ konflikt jest interesujący, 
ale tak naprawdę nie potrzebujemy dramy, aby uczyć zachowania konkurencyjnego, uczniowie 
będą już w tym ekspertami i ważne jest, abyśmy nie wykorzystywali wiedzy uczniów co 
do tego, co dzieje się z uczniami, którzy mają pracować w konflikcie, gdyż wymuszają oni 
wtedy działanie w dwóch przeciwnych kierunkach. Zapominają o odgrywaniu wyobrażonych 
postaci w fikcyjnych okolicznościach i stają się rywalizującymi o swoją dominację nad 
sobą, atrakcyjność dla grupy, dowcip, spryt itp. Sceny stają się długie i nudne zarówno dla 
improwizatorów, jak i dla publiczności. Nawet w tym, co wydaje się być ogromnym sporem, 
uczniowie powinni nadal współpracować i chłodno rozwijać działanie. Improwizator musi 
zrozumieć, że jego pierwsza umiejętność polega na uwolnieniu wyobraźni partnera.” (Keith 
Johnston)

Maski, kostiumy lub kukiełki są czasami jedynym sposobem na to, aby bardzo nieśmiali 
uczniowie zaczęli mówić lub angażować się poprzez improwizację. Maska, kostium lub 
kukiełka, za którą uczeń może się schować, zmniejszy strach przed porażką. Nauczyciele 
powinni również używać masek i kukiełek, aby komunikować się z dziećmi, które unikają 
kontaktu wzrokowego i uważają dorosłych za przytłaczających lub onieśmielających.

Gdy chcemy by drama była użyteczna na jakiejkolwiek lekcji, akcja musi płynnie ewoluować, 
nie stając się ani zbyt fizyczna, ani zbyt werbalna. Większość improwizowanych struktur 
zachęca do tego typu scen, ale podczas improwizacji nauczyciel powinien przyjąć rolę 
bocznego trenera, aby upewnić się, że rozwija się we właściwym kierunku, tj. generuje dużo 
ciekawego języka. Jeśli coaching boczny nie pomoże, nauczyciel powinien powstrzymać 
improwizatorów, w przeciwnym razie będą marnować czas. Utknięcia akcji są zwykle 
powodowane przez blokowanie lub zbyt skomplikowane improwizacje. Uczniowie, którzy 
utkną w improwizacji, mogą potrzebować lepszej rozgrzewki lub innego partnera. Ważne 
jest, aby pamiętać, że mogą po prostu mieć zły dzień i jak na każdej innej lekcji nic nie może 
pomóc. Nauczyciel musi sam nauczyć się prowadzenia coachingu bocznego. Niestety nie ma 
złotych zasad dobrej improwizacji. Może te oferowane przez Keitha Johnstone’a pomogą w 
side-coachingu:

• przerwij rutynę i zbyt oczywisty tok akcji
• utrzymuj akcję na scenie, nie daj się przekierować na akcję, która wydarzyła się 
gdzie indziej lub w innym czasie
• nie zaprzeczaj historiom już opowiedzianym czy proponowanym, mów: Tak, i 
do tego…
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PAWEŁ 
I GAWEL

Aleksander Fredro to jeden z polskich autorów klasycznych, którego twórczość 
literacka dotyczyła polskich tradycji, dziedzictwa kulturowego, ale w bardzo 
oryginalny sposób. Posługiwał się ironią i wyśmiewał ślepe przywiązanie do 
tradycji, które w rzeczywistości były antypatriotyczne, wzmacniały tożsamość 
opartą na konflikcie, hipokryzję i uprzedzenia. Paweł wpisuje się w tę tradycję 
jako intelektualista, introwertyk, cynik, a Gaweł to tyran, bezlitosny łowca, 
szukający zabawy buntownik według tradycji „zrujnowanych” polskich 
szlachciców, niewykształcony, radykalny, ksenofobiczny itp. Hasło, które obaj 
cytują, odnosi się do konkretnego rozumienia wolności osobistej: Mój dom 

PRZYKŁAD WARSZTATÓW DRAMOWYCH
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Paweł i Gaweł

Paweł i Gaweł w jednym stali domu,

Paweł na górze, a Gaweł na dole;

Paweł, spokojny, nie wadził nikomu,

Gaweł najdziksze wymyślał swawole.

Ciągle polował po swoim pokoju:

To pies, to zając - między stoły, stołki

Gonił, uciekał, wywracał koziołki,

Strzelał i trąbił, i krzyczał do znoju.

Znosił to Paweł, nareszcie nie może;

Schodzi do Gawła i prosi w pokorze:

„Zmiłuj się waćpan, poluj ciszej nieco,

Bo mi na górze szyby z okien lecą”.

A na to Gaweł: „Wolnoć, Tomku,

W swoim domku”.

Cóż było mówić? Paweł ani pisnął,

Wrócił do siebie i czapkę nacisnął.

Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie,

A tu z powały coś mu na nos kapie.

Zerwał się z łóżka i pędzi na górę.

Stuk! Puk! - Zamknięto. Spogląda przez dziurę

I widzi… Cóż tam? Cały pokój w wodzie,

A Paweł z wędką siedzi na komodzie.

„Co waćpan robisz?” „Ryby sobie łowię”.

„Ależ, mospanie, mnie kapie po głowie!”

A Paweł na to: „Wolnoć, Tomku

W swoim domku”.

Z tej to powiastki morał w tym sposobie:

Jak ty komu, tak on tobie.
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ROZGRZEWKA

 

1. Podskoki

Uczestnicy sesji poruszają się po klasie i starają się podskoczyć dokładnie wtedy, 
kiedy niezapowiedzianie czyni to lider. Koncentrują się optymalnie by nie patrzeć na 
prowadzącego, lecz brać impuls do skoku od najbliższej osoby z grupy.

2. Rabuś

Każdy umieszcza za pasem z tyłu chusteczkę higieniczną jako swój ogon. Celem gry 
jest „zrabowanie” jak największej ilości ogonów bez utraty własnego. Nie wolno 
używać siły ani blokować ogona ręką. Po utracie ogona uczestnik odpada z gry, 
chyba że wcześniej zdobył zapasowy.
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 BUDOWANIE KONTEKSTU 

1. Sąsiedzi

Uczestnicy odliczają do dwóch. Jedynki to Paweł, dwójki Gaweł. Siadają na krzesłach 
w kręgu. Prowadzący staje pośrodku i nie ma swojego krzesła. Kiedy powie „Paweł” 
wszystkie jedynki muszą się zamienić krzesłami, jak krzyknie „Gaweł” robią to dwójki, 
a jak powie „sąsiedzi” wszyscy wstają i szukają nowego miejsca. Osoba w środku 
stara się je zdobyć podczas zamieszania. Następna bez krzesła kontynuuje grę. 

2. Kto jest kto 

Grupa wspólnie przypomina sobie treść wiersza, ustala, że Gaweł lubi polowania 
i urządza je w mieszkaniu na dole, Paweł woli spokój, ale w zemście za „wolnoć 
Tomku w swoim domku” Gawła robi z mieszkania staw i łowi ryby nad ranem 
zalewając mieszkanie sąsiada z dołu. Po ustaleniu tych faktów gra w sąsiadów jest 
zmodyfikowana tak, że osoba w środku zamiast mówić imiona wymienia fakty, 
które dotyczą poszczególnych postaci lub są dla nich wspólne (np. kto ma większy 
rachunek za wodę, kto jest nadpobudliwy itp.).
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3. Ścieżka dźwiękowa 

Uczestnicy podzieleni na grupy Pawła i Gawła przygotowują 30 minutowy dźwięk 
słyszalny z ich mieszkania w nocy i nad ranem sugerujący co się stało w narracji 
wiersza.

DZIAŁANIE NARRACYJNE 

1.  Listy

Grupy piszą list do sąsiada żądając naprawy 
szkód i zadośćuczynienia za straty z zeszłej 
nocy (polowania i wędkowania) i zmiany 
nieodpowiedzialnego zachowania.
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2. Rola na ścianie

Grupy rysują sylwetki sąsiadów na arkuszu szarego papieru i umieszczają pięć 
przymiotników określających ich osobowość uzasadniając je treścią napisanych 
przez postacie listów (np. Gaweł, agresywny, nieokrzesany itd.)

3. Podsłuchane rozmowy

Grupy improwizują dialog pomiędzy 
sąsiadem a gościem w ich mieszkaniu. 
Paweł i Gaweł wiedzą, że sąsiad 
podsłuchuje i chcą go w ten sposób 
nastraszyć lub wymusić ustępstwa.
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4. Projekcja w przyszłość

Grupy zastanawiają się nad konsekwencjami manipulowania sąsiadem i eskalacją 
konfliktu. Proponują kilka scenariuszy, w tym wizje katastroficzne.

DZIAŁANIE SYMBOLICZNE I REFLEKSYJNE 

1. Marzenia i koszmary senne

Grupy przygotowują 3 stopklatki 
symbolizujące fragmenty snów Pawła 
i Gawła w związku z narastającym 
konfliktem. Po omówieniu mar 
uczestnicy wybierają najciekawsze 
fragmenty i animują stop klatki.

2. W ciemnym korytarzu

Uczniowie pracują w parach dobierając się Paweł z Gawłem. Wyobrażają sobie 
jak przebiegłaby rozmowa sąsiadów, gdyby obaj mieli ten sam sen. Spotykają się 
w wąskim korytarzu i muszą zacząć rozmowę i zapobiec ewentualnej tragedii z 
koszmaru sennego.

3. Odwrócenie ról

Uczniowie zamieniają się miejscami, próbują odwzorować zachowanie sąsiada, ale 
nie mogą powtarzać jego słów czy argumentów. Pary improwizują negocjacje w 
celu załagodzenia konfliktu
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4. Teatr Forum

Prowadzący wybiera najbardziej zemocjonowane sytuacje i prezentuje całej grupie. 
Ta proponuje pomysły ze swoich improwizacji i zastępując aktorów w wybranej 
parze następuje testowanie różnych alternatywnych strategii w działaniu.

5. Z życia wzięte

Uczniowie przywołują przykłady znanych z doświadczenia konfliktów sąsiedzkich 
i pomysłów na ich rozwiązanie lub niemocy obu stron kłótni. Próbują przemyśleć 
postawy sąsiadów i ocenić co sprzyja a co niszczy dobre relacje sąsiedzkie.
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STOSOWANIE METODY TEATRU 

FORUM W WARSZTATACH

WPROWADZENIE

1.	 Początki Teatru Forum

Metodę Teatru Forum opracował brazylijski reżyser Augusto Boal. Metoda znana jest 
pod różnymi nazwami, w tym Teatru Uciśnionych. Kariera teatralna Boala rozpoczęła 
się w Brazylii w latach 60., gdzie współpracował z ofiarami reżimów dyktatorskich, 
pracownikami portów i osobami niepiśmiennymi.

Boal wraz ze swoim zespołem teatralnym podróżował i występował dla ubogich (dało 
to początek „teatrowi partycypacyjnemu”). Aktorzy w swoich spektaklach podkreślali 
problemy społeczne, ale nie proponowali żadnych ich rozwiązań. Następnie zaczynali 
prosić publiczność o sugestie, odnoszące się do danego zagadnienia, które odgrywali 
w odpowiedzi. Trwało to, dopóki pewna pani na widowni była tak niezadowolona z 
tego, jak aktorzy przedstawili jej pomysł, że została zaproszona do samodzielnego 
odegrania go. Tak powstał Teatr Forum.

2. Sedno Teatru Forum

Bohater jest osobą mająca kłopoty w życiu, ale nie poddającą się; w rzeczywistości 
jest odwrotnie, ponieważ szuka wyjścia z jakiejś sytuacji. Scenariusz spektaklu Teatru 
Forum jest przygotowywany i ćwiczony przez aktorów jeszcze przed publicznym 
przedstawieniem. Spektakl kończy się w momencie największego ucisku w fabule. Gdy 
aktorzy przestają grać rozpoczyna się dyskusja, o tym która postać przeżywa największe 
cierpienie i kto jest największym agresorem. Następnie spektakl jest powtarzany, a 
publiczność reaguje na jego fragmenty przerywając go, próbując wypracować różne 
rozwiązania i je odegrać.
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To sprawia, że jest doskonałą metodą do zgłębiania różnych problematycznych sytuacji 
i tematów oraz znajdowania sposobów lub rozwiązań radzenia sobie z nimi, jeśli takie 
istnieją. 

3.  Teatr Forum: podstawowe cele

  • Przekształcenie biernego widza w aktywnego widza-aktora w sztuce i w życiu „Każdy 
jest bohaterem własnego życia”.

  • Przygotowanie do trudnych sytuacji

  • Walka z wszelkiego rodzaju uciskiem

ĆWICZENIA PRZYGOTOWAWCZE

1. Przechodzenie przez środek kręgu

Wiek: klasa 3 szkoły podstawowej lub starsza

Czas trwania: 5 minut

Min. wymagana przestrzeń: sala lekcyjna z ławkami ustawionymi wzdłuż ścian

Opis:

(1) Klasa stoi w kręgu z określonym środkiem; każdy z grupy musi przejść przez środek, 
wszyscy ruszają naraz na polecenie („Teraz!”), zajmując miejsce po przeciwnej stronie, tak 
aby ponownie został uformowany krąg.

  (2) Ćwiczenie jest powtarzane. (3) Po kolei dodawane są zadania:

• „Lubicie wchodzić ze sobą w interakcje fizyczne”
• „Nie lubicie się nawzajem”
• „Kochacie się nawzajem”
• „Jesteście na siebie źli”



45

2. Odzwierciedlanie pomnika z zasłoniętymi oczami

Wiek: klasa 3 szkoły podstawowej lub starsza

Czas trwania: 3 minuty

Min. wymagana przestrzeń: stojąc w ławkach

Opis:

Klasa albo stoi i ustawia się w półokręgu, albo stoi i odwraca się do nauczyciela, jeśli jest w 
swoich ławkach. Nauczyciel staje twarzą do półokręgu i prowadzi klasę przez ćwiczenie.

Uczniowie zamykają oczy, a nauczyciel przybiera pozę i pozostaje w niej. Następnie uczniowie 
obserwują nauczyciela przez 5 sekund, ponownie zamykają oczy i próbują naśladować 
pozę odzwierciedlająca nauczyciela, pozostając w tej pozycji. Wszyscy otwierają oczy i 
porównują swoją pozę z pozą nauczyciela, w razie potrzeby dostosowują ją, aby dokładnie ją 
odzwierciedlić.

3. Oprawca i uciskany

Wiek: klasa 3 szkoły podstawowej lub starsza

Czas trwania: 10 minut

Min. wymagana przestrzeń: sala lekcyjna z ławkami ustawionymi wzdłuż ścian

Opis:

Klasa dzieli się na pary i wyznacza się jako postacie A i B. Uczniowie w parach pracują 
jednocześnie. Uczeń A przyjmuje pozę osoby atakującej drugą osobę. Uczeń B patrzy na 
niego i uzupełnia „parę pomników” portretując tego, który jest atakowany lub „uciskany” 
przez ucznia A. Uczniowie pozostają w swoich pozycjach przez około 7 sekund jako wspólnie 
uformowany pomnik, następnie B przejmuje rolę oprawcy i odpowiednio pozuje, a następnie 
A jako uciskany, oba pomniki są trzymane przez 7 sekund.

Po kilkukrotnym zamienieniu się rolami przez pary, w kręgu klasa zastanawia się nad 
ćwiczeniem, np.:



46

Jakie są teraz twoje przemyślenia na ten temat?

Po otwartej dyskusji pary wznawiają ćwiczenie, tym razem koncentrując się podczas tworzenia 
pomników na poczuciu psychologicznego ucisku.

Ponownie, po kilku powtórzeniach, uczniowie rozważają swoje reakcje w kręgu. Co było dla ciebie 
gorsze?

4. Żywe obrazy z podanych słów

Wiek: klasa 3 szkoły podstawowej lub starsza

Czas trwania: min. 3–10 minut

Min. wymagana przestrzeń: sala lekcyjna z ławkami ustawionymi wzdłuż ścian

Opis:

Nauczyciel potajemnie przypisuje grupom dwa słowa o przeciwnych znaczeniach (np. 
wykluczenie i przyjaźń; rasizm i akceptacja; zniechęcenie i wsparcie itp.). Każda grupa 
przygotowuje i prezentuje żywy obraz, który przedstawia podane słowa. Druga grupa próbuje 
odgadnąć słowa z obrazu.

• Po ogłoszeniu przedstawionych słów, grupy wracają do swoich obrazów, następnie   
uczniowie wyrażają wewnętrzne głosy postaci, które w nich grają.

5. Nie chcemy cię

Wiek: klasa 4 szkoły podstawowej lub starsza

Czas trwania: 20 minut

Min. wymagana przestrzeń: sala lekcyjna z ławkami ustawionymi wzdłuż ścian

Opis:

(a) Klasa dzieli się na małe grupy liczące około sześciu członków.

Z każdej grupy wybierana jest jedna osoba, która ma stanąć z boku. Nauczyciel podaje 
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dwie instrukcje, będące tajemnicami dla grupy i osoby oddzielonej od niej:

• Grupa(y): Nie chcecie, żeby ta osoba była obok was.
• Odseparowany uczeń (uczniowie): Bardzo chcesz być częścią tej grupy.

Wybrani uczniowie powracają do swoich grup i następuje pełna improwizacja, którą 
nauczyciel po chwili przerywa.

(b)Odseparowani uczniowie ponownie opuszczają swoje grupy i otrzymują nowe instrukcje 
od nauczyciela:

• Odseparowani uczniowie: Jeszcze bardziej chcesz być częścią grupy.
• Grupa(y): Jeszcze bardziej nie chcecie ich w swojej grupie.

Grupy ponownie się spotykają i następuje improwizacja, którą nauczyciel po czasie 
przerywa.

(c) Wybrani uczniowie ponownie odchodzą na bok, ale tym razem nie otrzymują żadnych 
instrukcji.

Grupy są poinstruowane: Bardzo pragniecie tej osoby obok was; liczycie na to, że się do was 
przyłączy. Znowu następuje improwizacja, którą nauczyciel po czasie przerywa.

(d) Na koniec w kręgu klasa zastanawia się nad przebiegiem ćwiczenia, gdzie najpierw 
przemawiają ci, którzy zostali odseparowani, a potem pozostali.

STOSOWANIE METODY TEATRU FORUM W WARSZTATACH

Poniższa sekcja opisuje, jak przeprowadzić sesję Teatru Forum z dziećmi w wieku pierwszej i 
drugiej klasy, starszymi, bardziej doświadczonymi grupami dziecięcymi lub młodzieżowymi, 
a nawet dorosłymi. (Pracując z małymi dziećmi, nauczyciel powinien pomóc grupom 
wybierać i odgrywać określone sytuacje, kierując się poniższymi punktami, a nie opisanymi 
procedurami). Konkretne historie tworzone podczas sesji są ograniczone czasowo do około 
4 do 7 minut; celem jest opracowanie zrozumiałej, prostej historii o przejrzystej strukturze 
narracyjnej, która umożliwi zaangażowanym uczestnikom wielokrotne powtarzanie części 
spektaklu z różnych, alternatywnych perspektyw.

Kiedy Teatr Forum jest wystawiany jako pełnoprawna drama, cały proces – od ustalenia 
tematu po długość spektaklu – jest przygotowany aż do samego końca.
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1. Ustalanie tematu

Nauczyciel umieszcza kartki z wyrażeniami w każdym rogu sali:

1. Pomijanie i ignorowanie kogoś

2. Przedrzeźnianie i wyśmiewanie kogoś

3. Oczernianie i obrzucanie błotem i plotkowanie o kimś

4. Pusty kąt: Myślę, że ludzie mogą mnie traktować w okropny sposób i jest to...

Każdy członek grupy wybiera taki rodzaj ludzkiego zachowania, który uważa za najgorszy, i 
staje obok odpowiedniego słowa.

W każdym rogu tworzą się grupy, które mogą być nierówne liczebnie.

W grupie powinny być co najmniej cztery osoby. Jeśli grupa jest mniejsza, nauczyciel prosi 
członków, aby dołączyli do innej.

Jeśli grupa jest zbyt duża, np. 10 osób, nauczyciel dzieli ją na dwie mniejsze grupy.

2.  Przygotowanie krótkich scenek Teatru Forum

Grupy tworzą przygotowane, wspólnie wymyślone dramy na zadany temat, tj. 
konkretną sytuację związaną z wybranym tematem. Najpierw wymyślają narrację, 
następnie piszą scenariusz i ćwiczą go, tak by można go było powtarzać niemal bez 
końca w tej samej formie. 

When preparing such creative collection dramas, it is necessary to stick to the following 
points:

• Spektakl Teatru Forum musi być grany, jak gdyby była to sytuacja z prawdziwego 
życia.

• Spektakl Teatru Forum kończy się w momencie największego ucisku.
• Spektakl Teatru Forum ma jedną postać, która jest najbardziej uciskana i jedną, która 

jest największym oprawcą.
• Spektakl Teatru Forum ma zaplanowane momenty, w których wszystko może się 

zmienić na lepsze. Ponieważ musi być wyjście z takiego ucisku. (Np. w przeciwieństwie 
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do sytuacji, w której pluton egzekucyjny złożony z 12 żołnierzy mierzy broń w osobę, 
a dowódca wydaje polecenie strzelania, gdzie nie ma alternatywnego wyjścia).

Nauczyciel chodzi po grupach i pomaga w spektaklach. Spektakle są ulepszane i na tym etapie 
przygotowań odbywa się wiele improwizacji, a następnie spektakl Teatru Forum uważany 
jest za gotowy do wystawienia.

3. Teatr Forum – przedstawienie

Zasady realizacji spektaklu Teatru Forum to:

• Osoby na widowni mogą zastąpić każdego z wyjątkiem największego oprawcy.
• Każda osoba z widowni, która zechce wziąć udział w spektaklu, żeby zaprezentować 

swoje pomysły, klaszcze i krzyczy „Stop!”, po czym aktorzy zastygają w swoich 
miejscach, a widz wchodzi na scenę i podczas przedstawiania nowych pomysłów 
do spektaklu zastępuje postać w sztuce. Pierwotny aktor schodzi ze sceny na czas 
trwania tury widza.

• W danym momencie można w ten sposób zmienić tylko jedną rolę.
• Wymiany między uczestnikami na scenie mają na celu odniesienie się do, złagodzenie 

lub przeciwdziałanie wystąpieniu przemocy fizycznej lub psychicznej; tj. nie w celu 
podżegania do jakiegokolwiek innego aktu przemocy.

• Czas, który widz spędza na scenie, zależy od niego. Po przekazaniu swojego zdania 
znów klaszcze, przerywając przedstawienie, a następnie wraca na swoje miejsce.

• Następnie zastępowany aktor powraca na scenę, a sztuka jest wznawiana od miejsca, 
w którym została zatrzymana przed interakcją ze strony publiczności. (Alternatywnie, 
sztuka zaczyna się od nowa).

• Publiczność bije brawo za każdym razem, gdy widz zajmuje miejsce aktora na scenie 
(odwaga do podjęcia próby radzenia sobie z agresją zasługuje na aplauz), a interakcja 
nie jest oceniana.

• CELEM NIE JEST WYGRANA Z OPRAWCĄ, ALE PRÓBOWANIE I UCZENIE SIĘ.

4.   Joker

Podczas sesji Teatru Forum nauczyciel wciela się w Jokera, czyli koordynatora, 
moderatora i prowokatora procesu dramatycznego.
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Joker:

Ta osoba po pierwszym przedstawieniu zadaje widzom pytania, takie jak:
• Czy to się mogło się wydarzyć?
• Kto jest największym oprawcą?
• Kto jest najbardziej uciskany w tym scenariuszu?

Nie wpływa na narrację, a zamiast tego:
• Prowokuje publiczność do „pójścia na to” („jeżeli do tego dopuścisz i niczego nie 

spróbujesz, ułatwiasz opresję”);
• Może sam przerwać przedstawienie, jeśli publiczność jest zbyt nieśmiała, aby wejść 

w interakcję i zachęcić publiczność do działania, np. „Czy chcesz, żeby to się tak działo? 
Więc zrób coś z tym!”. Alternatywne podejście: „Czy ktoś ma jakieś pomysły, jak pomóc 
uciśnionej postaci?”

• Może zapytać publiczność – jeśli członkowie są niechętni do interakcji – co postacie 
(inne niż agresor) powinny zrobić, aby uniknąć prezentowanej opresji; wtedy aktorzy 
mogą improwizować scenariusze na podstawie wyrażanych opinii, zanim ktoś z 
publiczności ośmieli się wyjść na scenę.

• Pilnuje „zgodności z zasadami”; tj. na scenę wchodzi tylko jedna osoba na raz, nikt 
nie zastępuje największego agresora, celem jest odniesienie się do agresji, a nie 
wywołanie kolejnego jej wystąpienia itp.

• Pomaga zatrzymać swoim „STOP!” i klaskaniem, jeśli ktoś z publiczności nie jest 
słyszalny, gdy prosi o przerwanie akcji.

• Zatrzymuje fabułę (za pomocą „Stop!” i klaśnięcia), jeśli osoba z widowni przekazała 
wszystko, co konieczne, ale nadal pozostaje na scenie i pyta, czy opinia została 
wystarczająco przedstawiona;

• itp.

5. Występ z zastępstwami 

Najpierw rozgrywany jest każdy spektakl. Joker prowadzi publiczność przez pytania. (Czy to 
się mogło się wydarzyć? Kto jest największym oprawcą? Kto jest najbardziej uciskaną postacią?). 
Przypomina obecnym, że każdy może być zastąpiony, Z WYJĄTKIEM największego agresora.

Spektakl jest odtwarzany ponownie, a ludzie na widowni przerywają akcję i zastępują 
postacie, aby wyrazić swoje opinie.
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„Nauczyciele muszą mieć świadomość, że stosowanie 
podejść opartych na dramie w nauczaniu jest inwestycją 
w przyszłość, podobną do prowadzenia zdrowego stylu 

życia. Na początku będą potrzebować trochę więcej 
energii i dużo więcej przygotowań. Ale kiedy to przyswoją, 
dostaną znacznie więcej od uczniów. Dzięki dramatycznym 
podejściom ich praca będzie bardziej efektywna, ponieważ 

te podejścia tworzą dwukierunkowy proces uczenia się i 
pozwalają nauczycielowi poznać swoich uczniów, podczas 

gdy oni stają się swego rodzaju sojusznikami w tym 
procesie.”

VALENTINA KORBAR,
teacher trainer at Taka Tuka

Każdy widz, który chce zastąpić postać (poza największym agresorem) w pewnym momencie 
akcji klaszcze, krzyczy „Stop!”, wchodzi na scenę, przejmuje wybraną rolę, odgrywa swój 
pomysł, a potem klaszcze ponownie, kończąc w ten sposób zastępstwo i wraca na swoje 
miejsce. Po tym, jak aktor został zastąpiony przez widza a on wrócił, żeby usiąść, pierwotny 
aktor powraca, a fabuła rozpoczyna się od miejsca, w którym została wcześniej zatrzymana, 
więc gra toczy się tak, jak była pierwotnie napisana od momentu, w którym została 
zatrzymana na takie zastępstwo.

Jeśli nikt nie jest wystarczająco odważny podczas drugiego odegrania, zadaniem Jokera jest 
ożywianie akcji („Nie pozwól, aby ofiara cierpiała! Jeśli tak to zostawisz i nie spróbujesz nic z tym 
zrobić, ułatwiasz opresję“).

Następuje więcej zastępstw z widzami decydującymi się przejąć rolę, próbując w ten sposób 
zrobić coś, aby zapobiec lub złagodzić przedstawianą przemoc (fizyczną lub psychologiczną).
Sztuka jest powtarzana kilka razy.

Następnie grupa teatralna przechodzi do następnego spektaklu, a każdy z nich rozgrywa się 
w sposób opisany powyżej.

6. Refleksja w klasie/grupie

Cała klasa/grupa zastanawia się – pod kierunkiem prowadzącego – nad doświadczeniami 
metody Teatru Forum.
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Krok 6 
UCZENIE SIĘ ZDALNE

Pandemia COVID19 w 2020 r. stała się silnym bodźcem dla wszystkich interesariuszy edukacji, 
aby lepiej docenić relacje, które służą uczeniu się włączającemu. Narzucone działania on-line 
uświadomiły nauczycielom, że ich profesjonalizm musi opierać się w mniejszym stopniu na 
dostarczaniu treści, a bardziej na ich zręczności w dzieleniu się władzą i odpowiedzialnością z 
uczniami , którzy wydawali się tubylcami w świecie cyfrowym i mogli zaoferować cenną pomoc 
na zajęciach ze współprojektowania. Wirtualna społeczność uczniów została zbudowana 
bardziej efektywnie, gdy zniknęły struktury hierarchiczne, a nauczyciele uznali cyfrowe  
swoich uczniów za element ich codziennego życia, umiejętność znajdowania i udostępniania 
zasobów online, twórczego analizowania i rozwiązywania problemów, wykorzystywania 
wiedzy do sensownych celów. Nawet młodzi uczniowie chętnie i spontanicznie przyjmowali 
role instruktorów swoich mniej uprzywilejowanych rówieśników, aby włączyć ich do pracy 
zespołowej. Często pomagały one również nauczycielom radzić sobie z określonymi aspektami 
platform edukacyjnych, prowokowały pewne działania, inicjowały działania, projektowały 
pewne narzędzia w celu zaspokojenia specjalnych potrzeb rówieśników itp. Podczas blokady 
uczniowie wykazywali silne zaangażowanie zarówno w samodzielne studiowanie, jak i 
posiadanie cele uczenia się, dobór zespołowych metod uczenia się i oceniania. Interakcja 
on-line stała się okazją do włączenia cennych perspektyw uczniów, inicjatywy i radosnego 
wyrażania zbiorowego sukcesu.

Zespół JIMAC bieżąco rozpoznawał 
potreby nauczycieli i proponował 
im wsparcie nawet podczas 
pełnych wyzwań czasów COVID19
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PRZYKŁAD SESJI ZDALNEJ MAŁPY I KLUCZE
 interwencja poprzez dramę

Cele/korzyści edukacyjne:

Uczniowie nauczą się:
• odzwierciedlać proste niewerbalne sygnały i gesty wyrażające radość, złość, 

poirytowanie, błaganie, złość itp.

• projektować proste maski i kapelusze, aby odpowiednio wyrazić różnorodność i status

• wykazywać się cierpliwością oraz rezyliencją w obliczu frustrujących sytuacji

• reagować z empatią, gdy inni potrzebują pomocy i prosić o wsparcie, kiedy sami tego 
potrzebują

Podstawy/uzasadnienie :

Drama pozwala na przyjęcie roli, w których można bezpiecznie korzystać z własnej inicjatywy 
zarówno w pozytywnych jak i stresujących okolicznościach. Kiedy uświadamiasz sobie, że dane 
zachowanie lub postawa są nieodpowiednie lub wręcz nie do zaakceptowania, nie czujesz się 
za nie winny. To postać popełnia błędy i mówi głupstwa. A ty uczysz się z tych niepowodzeń 
i odczuwasz wsparcie ze strony grupy w dążeniu do lepszych strategii radzenia sobie z nimi. 
Dokonujesz krytycznego wyboru własnych wzorców i stajesz się narratorem swojej własnej 
historii. Potrafisz zmienić perspektywę, wejść w czyjeś buty i dostrzec, jak empatia zmienia 
ciebie i twoich kolegów. Drama redukuje uprzedzenia (projekt DICE - średnio o 20%) i strach 
przed niepewnością (14%), kształtuje rezyliencję i wdzięczność w społeczności uczących się.
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Potrzebne materiały:

 • kartki A4

 • kilka nietypowych kluczy (lub ich zdjęć)

 • pierwsze dwie minuty tej historii : https://www.youtube.com/watch?v=bgqWmPZetQE

 

Zadania:  

1. Zaprezentuj uczniom jak wyrwać małe dziurki w złożonej kartce papieru (lewy dolny róg, 
środek, inny róg, itd.). Zachęć ich do wymyślenia wzoru maski i dodali na kartce więcej 
dziurek i rysunki, tak by powstała maska małpy.

2. Uczniowie oglądają pierwsze 2 minuty filmu i starają się przewidzieć co się stanie, kiedy 
główna postać wejdzie do lasu. Odgrywają scenę, w której małpy kradną kapelusze i 
dokuczają Tomkowi imitując jego prośby, błaganie, groźby, itp.

3. Uczniowie wczuwają się w rolę Tomka, aby wyrazić jego mroczne myśli, kiedy uświadamia 
sobie swoją bezradność. Następnie pomagają mu obmyślić strategię jak nakłonić 
przedrzeźniające go małpy do wrzucenia kapeluszy z powrotem do kosza.

4. Uczniowie wybierają jeden z kluczy i tworzą historię jego właściciela. Potem w parach 
projektują kapelusz dla tej postaci i improwizują scenkę sprzedaży kapelusza.

5. Uczniowie odgrywają (małpie) przyjęcie na cześć powrotu Toma.

DRAMALAB

Digital DramaLab jest częścią zintegrowanych zasobów dla nauczycieli włączających 
opracowanych w ramach projektu Join & Make a Change współfinansowanego przez 
Erasmus+.
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DramaLab zawiera siedem narzędzi (modułów), które oferują nauczycielom cyfrowe 
wykorzystanie technik dramy. Są to proste funkcjonalności, które można wykorzystać w 
ramach istniejących platform komunikacyjnych m.in. ZOOM lub MS Teams. Stacjonarnie 
(np. w klasie lub podczas wycieczki klasowej) można z nich korzystać za pośrednictwem 
osobistych urządzeń uczniów, takich jak laptopy, smartfony, tablety, smartwatche itp. Były 
one również testowane w warunkach hybrydowych, gdzie niektórzy uczniowie pracowali 
razem w jednej przestrzeni, ale inni mogli dołączyć do nich on-line. Moduły działają 
niezależnie i nie ma jednej poprawnej kolejności ich używania liniowo czy jedynie słusznego 
sposobu łączenia ich elementów. Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia uczniów i 
nauczycieli/facylitatorów! Mogą różnić się poziomem wyzwania i wymagać innego stopnia 
zaufania lub skupienia/uważności. Łączy je wprowadzenie pewnej zmienności, niepewności, 
złożoności i niejednoznaczności (środowisko VUCA). Ich celem nie jest pomoc nauczycielom 
w przekazywaniu gotowej wiedzy lub nawet wyćwiczeniu określonych wzorców zachowań, 
ale odwrotnie, wykorzystanie różnorodności uczniów, ich odmiennego postrzegania tych 
samych przedmiotów lub zjawisk, zamiany perspektyw, własnych zainteresowań, opinii, 
przekonań itp. Wywołują rozbieżne myślenie i zachęcają do nieograniczonej liczby odpowiedzi, 
im bardziej nietypowe – tym lepiej. Wartość edukacyjna każdego modułu wykracza poza 
konkretne efekty uczenia się, zachęcając kreatywne odpowiedzi do ujawniania wyzwań, 
zarówno na poziomie indywidualnym, interpersonalnym, jak i sieciowym.

1. Karty do odgrywania – używaj ich do przypisywania ról w parach lub małych 
grupach, sugerując uczniom przestrzeń do interakcji i dodatkowy coaching podczas 
odgrywania ról

2. Maski - użyj tego modułu do tworzenia i wybierania masek do wykorzystania w 
improwizacji

3. Stymulatory — użyj zestawu rekwizytów do stymulowania opowiadania historii i 
pracy z postaciami

4. Tableaux – użyj tego, aby uchwycić dramatyczne sytuacje i wyodrębnić ich elementy 
dla kadrowania i refleksji uczniów

5. Ścieżka dźwiękowa — wykorzystaj inspirujące efekty dźwiękowe, aby stworzyć 
dramatyczną akcję

6. Podsłuchiwane rozmowy – wykorzystaj niejasne dialogi, aby dać uczniom 
doświadczenie radzenia sobie z niepewnością

7. Dubbing - wykorzystaj wyraziste gesty i ruchy animowanych postaci do tworzenia 
dialogów improwizowanych przez uczniów.
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Krok 7
BADANIA

Część jakościowa

Według wszystkich analiz zewnętrznych cały przebieg przekroczył oczekiwania, biorąc pod 
uwagę warunki pogłębiającej się pandemii COVID19. Cały zespół projektowy podjął się swojego 
zadania z odpowiedzialnością i entuzjazmem, a jego członków można bez wątpienia uznać 
za profesjonalistów w tej dziedzinie. Ani przygotowania, ani potencjalne niebezpieczeństwa 
obranej strategii nie zostały zlekceważone. Wszelkie problemy, które pojawiły się na drodze 
zespołu projektowego, były rozwiązywane z pełną troską o jakość pracy z nauczycielami i 
uczniami.

Udało się również zrealizować zadanie wprowadzenia uczestników kursów w techniki 
wspierające edukację włączającą. Stało się tak dzięki temu, że zdecydowana większość 
wymienionych metod i technik sprawdzała się w całej klasie dzieci. Wyeliminowano wszelkie 
ryzyko dyskryminacji czy wykluczenia. Jednocześnie w tym celu szeroko wykorzystywane są 
sprawdzone elementy dramy pedagogicznej.

W większości intensywny kurs był prowadzony zdalnie, tylko w Polsce i Słowenii, częściowo 
można go było odbyć na miejscu. Powstaje więc pytanie, czy skoncentrowanie się na tym 
kierunku byłoby interesujące. Fakt, że kurs się sprawdził, jest tylko dowodem na to, że jest to 
temat otwarty.

„Drama może ułatwić nauczycielom stworzenie w 
klasach bezpiecznego środowiska emocjonalnego 

i uczenia się. Jednocześnie czują się bardziej 
wzmocnieni i zainspirowani w tym procesie. 

Ponadto, poprzez kreatywne podejście do dramy i 
zabawy, uczniowie mogą wyrażać swoje myśli, czuć 
się akceptowani i włączani, angażować i wzbogacać 

swoje umiejętności społeczne, radzić sobie z 
codziennymi problemami lub konfliktami, stać się 

silniejszymi i bardziej pewni siebie.”

ARGYRO SKITSA,
dyrektor Skedia stin poli
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Być może pomogłoby dzisiejszym nauczycielom, gdyby posiadali kompetencje do doskonalenia 
nauczania za pośrednictwem platform internetowych. Głęboko wierzymy, że sukces zespołu 
projektowego jest tylko zapowiedzią kolejnych ważnych innowacji pedagogicznych w tej 
dziedzinie. Z perspektywy kursu była to oczywiście opcja awaryjna. Wszyscy podczas kursu 
oświadczyli, że woleliby opcję w pełnym wymiarze godzin stacjonarnych. Możemy jednak 
śmiało stwierdzić, że cele kursu zostały pomyślnie osiągnięte i nie ma potrzeby spierania się 
o to, co mogło być inaczej.

Jak dotąd drama w równościowym modelu edukacji JIMAC była niszowa. Są fachowcy, 
fachowe publikacje, ale wciąż brakuje rozpowszechnienia tego typu metod i podejść wśród 
zwykłych nauczycieli. Zdecydowana większość ekspertów uczących dramy wywodzi się z tych 
samych instytucji. Dlatego istnieje potrzeba rozwijania dialogu między ekspertami dramy a 
nauczycielami. Tylko na tym skrzyżowaniu można dokonać postępu w dziedzinie pedagogiki 
włączającej. Ewaluatorzy uważają, że projekt Dołącz i dokonaj zmiany przyniósł właśnie taką 
możliwość i stał się kolejnym światłem, które świeci na ścieżce tego postępu.

Treść praktyki refleksyjnej w postaci protokołu incydentów krytycznych (e-portfolio) była 
okazją do przestudiowania wielorakich sensów nadanych pojęciu „pole bezkarne” przez 
nauczycieli, którzy albo mieli dobre doświadczenie w używaniu dramy, albo współpracowali 
z fachowcami. Większość nauczycieli wyraźnie podzielała ideały tworzenia równych relacji 
między społecznością uczniów. Wszyscy uważają, że drama jest specyficznym narzędziem 
wzmacniającym uczniów podczas interakcji z treściami edukacyjnymi związanymi z 
przeżytymi doświadczeniami, które prowadzą do pogłębienia postrzeganej wolności, 
sprawiedliwości 

„Drama jest niesamowitym narzędziem, które nie jest 
w pełni wykorzystywane, ponieważ nie mamy do niego 

wystarczającego zaufania i nie mamy wystarczającej wiedzy 
o jego stosowaniu. Jedyną drogą naprzód jest szkolenie 

nauczycieli w oparciu o ich doświadczanie dramy, aby mogli 
być częścią „strefy bez kary”, w której nie ma potrzeby ani 
rywalizacji, aby być doskonałymi, za to liczy się inicjatywa 

i dociekanie prawdy. Wolność w dramie to nie tylko 
przyzwolenie na popełnianie błędów, ale, co ważniejsze, 

to dzielenie się odważnymi pomysłami, okazywanie 
współczucia w roli lub poza nią, oferowanie 

kreatywnych rozwiązań.”

ADAM JAGIELLO RUSILOWSKI, 
adiunkt w Instytucie Pedagogiki 

Uniwersytetu Gdańskiego
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Koncepcje ujawnione w badaniach w dużym stopniu koncentrują się na sposobach realizacji 
wolności uczniów do posiadania własnego głosu, wyboru tego, czego i jak chcą się uczyć, 
podejmowania ryzyka i uczenia się metodą prób i błędów, eksperymentowania, niepowodzeń 
i odkrywania przyczyn zarówno sukcesu, jak i porażki . Element „wyzwania” w tej pracy jest 
nieodłączny i niewidoczny, a zatem nie zagrażający uczestnikom. Nauczyciele kursu JIMAC 
postrzegają uczenie się poprzez dramę jako sposób ochrony dzieci jako poszukujących 
własnych znaczeń, zmniejszając ich podatność na zagrożenia, jednocześnie zwiększając ich 
odporność i kreatywność. Nauczyciele udowadniają swoją wrażliwość i talent w przeobrażaniu 
środowiska uczenia się. Niektóre z najbardziej osobistych spostrzeżeń pochodzą z bardzo 
specyficznych kontekstów kulturowych, w których edukacja jest nadal częścią ucisku, 
przekazywania standardów behawioralnych lub wartości (religijnych/ateistycznych) i wpaja 
strach przed władzą i być może groźbą kary za nieposłuszeństwo lub wykluczenie za to, że 
różnią się od większości z głównego nurtu.

Z wyjątkiem nielicznych, którzy łączą wolność z ciężką pracą nad strukturą przeżytego przez 
uczniów doświadczenia, większość nauczycieli wydaje się nieco romantyzować pojęcie „pola 
bezkarnego” jako „róbta co chceta” dla uczniów i nieograniczonej, zabawowej ekspresji, 
podczas gdy na innych zajęciach są oni zmuszani są do nauki pod presją, opartej na programie 
nauczania, który wiecznie trzeba nadrabiać. Dojrzałość refleksji na temat funkcjonowania 
strefy bezkarnej i argumentów przemawiających za jej zastosowaniem w środowisku 
szkolnym jest imponująca. Jest poparta obszerną lekturą z różnych źródeł, perspektyw 
teoretycznych (Maslowa, Rogera, Wygotskiego, Freire itp.), co pozwala nauczycielom 
wykorzystać wiedzę pedagogiczną do pogłębionej analizy incydentów krytycznych. Jednak 
nadmiernie uogólniony i raczej abstrakcyjny poziom możliwych strategii zapobiegania 
niektórym negatywnym incydentom oraz silniejsze wsparcie integracji i rezyliencji 
uczniów mogą sugerować potrzebę praktyki bardziej zorientowanej na rozwój warsztatu 
narzędziowego dramy. Nauczyciele w krajach konsorcjum JIMAC mają dobry dostęp do 
tekstów dotyczących teorii i praktyki np. Dorothy Heathcote, niektórzy z nich mogli też 
obejrzeć kilka nagrań wideo z jej wykładów i rzeczywistej pracy, ale narzekali, że możliwości 
przeżytych, doświadczeń szkoleniowych są ograniczone. Wiedzą intuicyjnie, że budowanie 
„strefy bez kary” wymaga zrozumienia dramatycznych ram, wybierania inspirujących treści 
i strukturyzacji doświadczeń edukacyjnych, które po głębokiej refleksji stają się znaczące 
dla dzieci. Lektura i dyskusja może nie wystarczyć, jeśli dominujący system edukacyjny jest 
w rzeczywistości dokładnie w opozycji do tych ideałów… Ta nierównowaga jest widoczna 
w przypadku nauczycieli odwołujących się do techniki zwanej Płaszczem Eksperta. Jest 
to wysoce inkluzyjna metoda, ale wymaga starannej struktury i umiejętnej, kreatywnej 
interwencji ze strony nauczycielki/ facylitatora. Jedynym sposobem na opanowanie tego 
przez edukatora jest faktyczne wykonanie tego wiele razy na zajęciach, najlepiej z bardziej 
doświadczonym opiekunem.
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Edukacja, jako ułatwienie uczenia się i prowadzenie nauczania wzmacniającego, może być 
postrzegana jako miejsce walki kulturowej, która zmusza edukatorów do zidentyfikowania i 
wyartykułowania wartości, które kierują ich praktyką pedagogiczną. 

Po jej rozpoznaniu nauczyciele potrzebują większego wsparcia ze strony interesariuszy 
i specjalistów teatralnych, aby stosować te zasady w działaniu na co dzień – z uczniami. 
Ten teren zmagań kulturowych stanowi szczególne wyzwanie dla inicjatyw trenerów 
nauczycieli. Wydaje się, że nauczyciele sami potrzebują zastępczych doświadczeń z użyciem 
sztuki, bezpośredniego wystawienia na bezpieczną niepewność i obserwacji dynamiki relacji 
„władzo-wiedzy”.

Projekt JIMAC wydaje się odpowiadać na potrzeby wszystkich interesariuszy, aby uwzględnić 
dramę jako potężne narzędzie integracji. Problemy metodologiczne, z jakimi zmierzyło się to 
badanie, dotyczyły niemożności oceny rzeczywistych kompetencji wczesnych pedagogów w 
wykorzystywaniu dramy do włączania i dzielenia się władzą, ponieważ byli oni beneficjentami 
różnych systemów edukacyjnych.

Projekt JIMAC zajął się tym wyzwaniem i testowym szkoleniem w oparciu o wsparcie in situ 
w praktycznym zastosowaniu strefy „bez kary” i zmierzył wpływ facylitacji dramy na klasy 
integracyjne.

Nowe rozumienie „strefy bez kary” uwrażliwia nauczycielom wykorzystanie „dyskursu 
dotyczącego roli” do komunikowania znaczeń i wzbudzania „krytycznej ciekawości 
epistemologicznej”. Ta ciekawość prawdopodobnie wpłynie transformacyjnie na relacje między 
nauczycielami a uczniami. „Strefa bez kary” wydaje się umożliwiać społeczności uczących 
się tworzenie nowych „przestrzeni pedagogicznych”, w których wszyscy współpracują, aby 
aktywnie zwiększać swoją „zdolność do uczenia się nie tylko w celu dostosowania się do 
świata, ale przede wszystkim w celu interweniowania, tworzenia i przekształcania zastałego 
świata”(Freire). W wyniku tej współpracy „stają się aktorami/podmiotami własnego uczenia 

„Stosując metody dramy szanujemy różnice 
uczniów i wykorzystujemy je, aby wzbogacić 

naukę wszystkich uczniów. Musimy szanować 
różnice i zawsze wykorzystywać je do 
wzbogacania uczenia się całej klasy.”

ZVONIMIR PERANIĆ, researcher 
and professor at University of Rijeka
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się”, włączani do społeczności niezależnie od niestandardowego punktu wejścia, specjalnej 
potrzeby, zachęcani do samoregulacji. Ta orientacja na uczenie się i nauczanie jest ważnym 
rezultatem stosowania „strefy bez kary” w szkoleniu JIMAC w rozumieniu nauczycieli z kursu.

Raport z oceny metodą ilościową kursu doskonalenia nauczycieli

Ankiety zostały zaprojektowane przez ekspertów z całego konsorcjum w oparciu o potrzeby 
zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Pytania odnosiły się do efektów uczenia się zaplanowanych 
na kursie i dotyczyły głównych pojęć dramy włączającej, takich jak „pole bezkarne”, 
kadrowanie czy płaszcz eksperta. Uczniów zapytano o jakość klimatu w klasie dla włączenia 
i zaangażowania, podczas gdy nauczyciele oceniali własne kompetencje inkluzyjności 
w odniesieniu do tego, co oferuje drama w zakresie uczenia się opartego na relacjach, 
samoregulacji i współprojektowania przez uczniów. Kwestionariusze zostały najpierw 
poddane pilotażowi, udoskonalone pod kątem wpływu i podawane przed i po zakończeniu 
kursów dla nauczycieli i programów mentorskich. Nauczyciele i ich korespondujące grupy 
uczniów wypełnili go anonimowo.
Wyniki ocen uczniów pokazują, że interwencja JIMAC z nauczycielami miała pozytywny 
wpływ na każdy aspekt rozpoznany w efektach uczenia się kursu. Uczniowie dostrzegają 
wysiłki nauczycieli, aby wykorzystać dramę dla ich zaangażowania, motywacji i poczucia 
sprawstwa w atmosferze zaufania, wzajemnego szacunku, inicjatywności, swobodnego 
przepływu pomysłów i perspektyw, kiedy błędy i nieporozumienia są wykorzystywane do 
dalszej nauki, a nie karane czy wyśmiewane.

Table 1.1. - Mean Response Value, Students, Overall

4,39 4,68

4,29 4,57

4,26 4,65

4,20 4,51

4,02 4,51

5

4

3
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Zaufanie do nauczyciela, docenianie jego wsparcia, informacji zwrotnych i pochwał są na 
pierwszym miejscu wśród uczniów zarówno przed interwencją, jak i po niej. Wykorzystywanie 
pomysłów i błędów uczniów w procesie uczenia się jest najniższym rankingiem, ale oznacza 
wzrost wartości dla uczniów wyraźnie pokazuje, że kurs był najskuteczniejszy w zakresie 
angażowania różnorodności uczniów, ich inicjatywy wynikającej ze swobody odkrywania 
pomysłów i twórczego rozwiązywania problemów. Jest to widoczne, gdy znormalizowany 
zysk (postęp) jako miara zmiany dla tego samego testu koncepcyjnego jest używany do 
mierzenia ocen uczniów na początku i ponownie na końcu kursu. Później znormalizowany 
zysk został zastosowany do indywidualnych wyników uczniów. Zgodnie z tym możemy 
zdefiniować zysk dla każdego zadanego pytania:

Table 1.2. - Mean Response Value, Students, Overall

4,71 4,34

3,67 4,26

3,97 4,30
5

3

4

3,89 4,33I easily follow the sessions.

3,89 4,33I can easily say what I think.

The teacher inspires me to learn.

Post testPretest

I am successful in school.

I help my classmates.

3,64 4,32

3,55 4,10

3,36 3,78

3,65 4,17
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1

0

0,53

0,39

0,39

0,48

0,50

0,40

0,32

Gain

0,44

0,40

0,49

0,40

0,40

0,39

0,39

Table 2. - Gain Value, Students, Overall
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4,63 4,73

4,53 4,75

4,77 4,89
5

3

4

4,75 4,87I encourage students to help each other.

4,65 4,75I take care of including each student 
in the learning process.

I hear students’ voices.

Post testPretest

I compliment students on their success.

I think learning can be entertaining.

4,47 4,60

4,47 4,56

4,47 4,68

4,47 4,51

4,49 4,68

4,37 4,65

4,39 4,75I use students’ mistakes as learning 
opportunities.

4,38 4,68I use drama to motivate students for 
learning.

I give feedback to help students to 
acquire desired goals.

I make sure that each student belongs 
to the class.

When students are not able to follow 
my teaching plan, i adapt it.

I create learning environment in which 
students are willing to express themselves.

I check understanding.

I inspire students for learning.
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        Table 3. - Mean Response Value, Teachers, Overall

Wyniki z perspektywy nauczyciela potwierdzają, że trening dramy znacząco pomógł stworzyć 
lepszą integrację i relacyjne uczenie się. Poprawiły się wyniki w zakresie doceniania sukcesów 
uczniów i komplementowania ich w bardziej znaczący sposób (4,77 – 4,89) zachęcania 
uczniów do podejmowania większej inicjatywy i bycia bardziej odpornymi (4,75 – 4,87) oraz 
dbałość o włączenie każdego ucznia w proces uczenia się (4,65 – 4,75).

5

3

4

Post testPretest

4,03 4,38

4,33 4,57I consider students’ ideas.

4,23 4,54

4,18 4,62

4,12 4,33

4,06 4,38

4,044 ,21

4,32 4,54

I use students’ feedback to improve my  
teaching methods.

I use drama to minimize exclusion in my  
classroom.

My lessons are interesting.

I use drama to improve students’ success.

I am responsible for students’ success.

I understand students’ needs.
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USTALENIA KOŃCOWE I ZALECENIA:

Główna linia zaleceń JIMAC dotyczy dalszego wsparcia, jakie nauczyciele aspirujący do 
profilu włączającego powinni otrzymać na etapie szkolenia wstępnego lub doskonalenia 
zawodowego, a następnie wsparcia systemowego, w tym zmiany polityki edukacyjnej oraz 
różnorodności i integracji. Z perspektywy zewnętrznych ewaluatorów nauczyciele mogliby 
skorzystać z dystansujących narzędzi dramy w obszarze własnej świadomości wszelkich 
ukrytych uprzedzeń i założeń dotyczących różnorodności w ich klasach. W większości 
przypadków brakowało im bezpośredniego doświadczenia w pracy z uczniami ze specjalnymi 
potrzebami, a ich koncepcja „specjalnego” była ograniczona. Wyrazili oni również potrzebę 
bliższej pracy nad empatią i współczuciem nie tylko po to, by móc wykorzystać je do 
budowania właściwych relacji i atmosfery wśród uczniów, ale także do ochrony samych siebie 
przed wypaleniem zawodowym. Podczas gdy odgrywanie ról i inne techniki oparte na dramie 
są szeroko stosowane w szkoleniu studentów medycyny, rzadko zdarza się to w programach 
przygotowania i rozwoju nauczycieli. Zbiór dobrych praktyk i innowacyjnych narzędzi JIMAC 
może być bardzo pomocny w zapewnieniu wysokiej jakości nauczycieli włączających.

„Drama oferuje edukatorom szeroki wachlarz 
technik, których mogą użyć, aby wprowadzić 

dzieci w świat wiedzy i zrozumienia, a 
jednocześnie rozwijać kompetencje, które będą 

ważne w ich przyszłym życiu”.

KATARINA PICELJ,
teacher trainer at Taka Tuka
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Przygotowanie nauczycieli do „włączania” wymaga znacznie więcej niż dodania specjalnego 
kursu edukacyjnego lub modułu metod specjalnych, ponieważ nauczyciele muszą 
rozwijać wiedzę specjalistyczną, aby radzić sobie z kontrowersyjnymi kwestiami i odnosić 
się do własnych, głębszych wartości i postaw. Ich praktyka musi również „modelować” 
przedstawiane przez nich idee, na przykład poprzez zapewnienie pewnej personalizacji i 
zróżnicowania zajęć uczącym się o odmiennych doświadczeniach, pochodzeniu społecznym, 
kulturowym lub językowym, a także osobom niepełnosprawnym. Przyszli nauczyciele 
przynoszą ze sobą już z uczelni różne postawy i wartości, a także różne poglądy i doświadczenia 
dotyczące „skutecznego” nauczania, które należy wziąć pod uwagę i wykorzystać jako źródło 
dalszego rozwoju. Kurs JIMAC oferował wiele możliwości takiego rozwoju, ale uczestnicy 
mieli trudności z osiągnięciem długoterminowych celów i zgłaszali niski poziom wsparcia 
ze strony własnych szkół, aby integracja była bardziej systemowa. Po prostu brakowało im 
czasu, aby skupić się na własnej refleksji i podzielić się nią m.in. poprzez swoje protokoły 
incydentów krytycznych (e-porfolio). Czuli również, że ich szkoły nie w pełni rozumieją 
i nie doceniają ich sukcesu w ramach projektu JIMAC i wnoszenia nowych kompetencji do 
społeczności lokalnej. 

Niezbędne zmiany w metodach oceniania zarówno w kształceniu nowych nauczycieli, 
jak i w tych, które są już w trakcie pracy, będą miały również wpływ na przyszłe projekty, 
takie jak JIMAC, wymagające pewnego owskaźnikowania poziomu kompetencji nauczycieli 
przygotowujących się do pracy, a co najważniejsze,  tego co jest im potrzebne, aby dalej 
budować swój inkluzyjny warsztat. Kluczowe umiejętności i zdolności, które należy rozwijać 
i walidować w tym obszarze kompetencji, powinny obejmować:

- systematyczną ocenę własnych osiągnięć;

- efektywne angażowanie innych w refleksję nad nauczaniem i uczeniem się;

- przyczynianie się do rozwoju szkoły jako społeczności uczącej się.

Kurs JIMAC ujawnił pewne konflikty interesów między głównym nauczycielem a nauczycielem 
edukacji specjalnej w zintegrowanej klasie, przy czym ten drugi podkreśla jej obowiązek 
pomocy uczniowi ze specjalnymi potrzebami w „nadrobieniu” głównych treści programu i 
powiązanych kompetencji. Ponieważ drama skupia się na ujawnianiu, a następnie rozwijaniu 
„umiejętności uczenia się” u uczniów, cały obszar „uczenia się dziecka”, a następnie pracy 
zespołowej dla jego bardziej ogólnych kompetencji musi być wspierany przez szkoły na 
poziomie współpracy nauczycieli w ramach określonej klasy i interdyscyplinarne integrowanie 
dramy z projektami, wydarzeniami społeczności szkolnej i tak dalej.
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Koncepcje dramy uczestników kursu JIMAC na potrzeby włączenia, ujawnione w zewnętrznej 
ewaluacji, podkreślają różne sposoby uświadamiania uczniom znaczenia jakie ma zabieranie 
przez nich głosu, współprojektowanie środowiska uczenia się: wybierania czego i jak chcą się 
uczyć, podejmować ryzyko i uczyć się poprzez próby i błędy, eksperymentowanie, świadome 
przeżywanie niepowodzenia i badanie przyczyn zarówno sukcesu, jak i porażki. 

Element „wyzwania” w pracy nauczycieli jest nieodłączny i niewidoczny, a zatem nie zagraża 
uczestnikom. Postrzegają tworzenie dramy jako sposób ochrony dzieci jako poszukujących, 
zmniejszając ich podatność na zagrożenia, jednocześnie zwiększając ich odporność 
i kreatywność. Nauczyciele udowadniają swoją wrażliwość i talent w przeobrażaniu 
środowiska uczenia się.

Niektóre z najbardziej osobistych spostrzeżeń pochodzą z bardzo specyficznych kontekstów 
kulturowych, w których edukacja jest nadal częścią ucisku, przekazywania standardów 
behawioralnych lub wartości (religijnych/ateistycznych) i wpaja strach przed władzą i być 
może groźbą kary za nieposłuszeństwo lub wykluczenie za sprawiedliwe różnią się od 
większości z głównego nurtu. Zalecenia przechodzą zatem ponownie na poziom polityki 
edukacyjnej. 

Z wyjątkiem nielicznych, którzy łączą wolność z ciężką pracą nad strukturą przeżytego 
przez uczniów doświadczenia, większość nauczycieli wydaje się nieco romantyzować pojęcie 
pola bezkarnego w dramie jako „swobodnego spadania” i nieograniczonej, żartobliwej 
ekspresji, jako wentylowi presji programów nauczania, nieustannemu  nadrabianiu 
materiału. Głębokość refleksji na temat funkcjonowania strefy niekarania i argumentów 
przemawiających za jej zastosowaniem w środowisku szkolnym jest imponująca. Jednak 
nadmiernie uogólniony i raczej abstrakcyjny poziom możliwych strategii zapobiegania 
niektórym negatywnym incydentom oraz silniejsze wsparcie integracji i odporności mogą 
sugerować potrzebę praktyki bardziej zorientowanej na narzędzia. Wiedzą intuicyjnie, 
że ułatwienie „strefy bez kary” wymaga zrozumienia dramatycznych ram, wybierania 
inspirujących treści i strukturyzacji doświadczeń edukacyjnych, które po głębokiej refleksji 
stają się znaczące dla dzieci. Lektura i dyskusja może nie wystarczyć, jeśli rzeczywisty system 
edukacyjny jest w rzeczywistości dokładnie w opozycji do tych ideałów… Ta nierównowaga jest 
widoczna w przypadku nauczycieli odwołujących się do techniki zwanej Płaszczem Eksperta. 
Jest to wysoce inkluzyjna metoda, ale wymaga starannej struktury i umiejętnej, kreatywnej 
interwencji ze strony facylitatora. Jedynym sposobem na opanowanie tego przez edukatora 
jest faktyczne wykonanie tego wiele razy na zajęciach, najlepiej z bardziej doświadczonym 
opiekunem. 
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Edukacja, jako ułatwienie uczenia się i prowadzenie nauczania wzmacniającego, może być 
postrzegana jako miejsce walki kulturowej, która zmusza edukatorów do zidentyfikowania 
i wyartykułowania wartości, które kierują ich praktyką pedagogiczną. Po zidentyfikowaniu 
nauczyciele potrzebują większego wsparcia ze strony interesariuszy i specjalistów 
teatralnych, aby stosować te zasady w działaniu na co dzień – z uczniami. Ten teren zmagań 
kulturowych stanowi szczególne wyzwanie dla inicjatyw trenerów nauczycieli. Wydaje się, 
że nauczyciele sami potrzebują zastępczych doświadczeń, bezpośredniego wystawienia na 
bezpieczną niepewność i obserwacji dynamiki władzy.

Projekt JIMAC wydaje się odpowiadać na potrzeby wszystkich interesariuszy, aby uwzględnić 
dramat jako potężne narzędzie integracji. Problemy z oceną i ewaluacją, z którymi zmagali 
się eksperci JIMAC, dotyczyły niezdolności do oceny rzeczywistych kompetencji wczesnych 
pedagogów w zakresie wykorzystywania dramy w celu włączenia i dzielenia się władzą, 
ponieważ byli oni beneficjentami różnych systemów edukacyjnych z 4 różnych krajów. 
Niezbędne jest dalsze sprostanie temu wyzwaniu i przetestowanie szkolenia opartego na 
wsparciu in situ w celu praktycznego zastosowania strefy „bez kary” i zmierzenie wpływu 
facylitacji dramy na klasy integracyjne.


