
 
 
 
 
 
 

 

Raport z debaty diagnozującej projektu „Otwieramy teatr w poniedziałek” 

 

Projekt „Otwieramy teatr w poniedziałek” powstał w wyniku obserwacji, że uczniowie gimnazjum nie 

biorą czynnego udziały w życiu kulturalnym oraz – co się z tym także wiąże - brakuje przedstawień 

teatralnych skierowanych do tej grupy odbiorców. Obserwacja ta również dotyczy propozycji 

edukacyjnych, których dla tej grupy wiekowej praktycznie nie ma.  

W siedzibie Fundacji Malta 10.11.2014 r. odbyła się debata diagnozująca. Uczestnicy zastanawiali się 

nad problem braku  uczestnictwa młodzieży gimnazjalnej w życiu teatralnym, jak również w życiu 

kulturalnym. Przedstawione zagadnienie jest dość obszerne, dlatego też zostało ono ukonkretnione. 

Uczestnicy debaty próbowali odpowiedź na pytania: 

1. Co decyduje o tym, że chodzimy bądź nie chodzimy do teatru? 

2. Co skłoniłaby nas do częstszego chodzenia do teatru? Jaki teatr chce oglądać młodzież 

gimnazjalna. 

 

Wnioski, które pojawiły się podczas rozmów: 

 Większość osób biorących udział w dyskusji miała styczność z teatrem od wczesnego 

dzieciństwa, tj. od przedszkola. Dzieci i młodzież do teatru chodzą wtedy głównie z rodzicami 

lub z nauczycielami.  

 Osoby dorosłe podkreślały, że istotny wpływ na kształtowanie się ich aktywnej postawy 

uczestnictwa w kulturze teatralnej miało oglądanie „Teatru Telewizji” czy „Teatru Młodego 

Widza”. 

 W szkole dzieci i młodzież mogą się spotkać z teatrem w dwojaki sposób: poprzez 

uczestnictwo w kółkach teatralnych lub poprzez zorganizowane „wyjścia do teatru”.  

 Młodzi ludzie, którzy przychodzą do teatru na spektakl, często mają już za sobą pewne 

doświadczenia teatralne lub okołoteatralne. Najczęściej jest to uczestnictwo w kołach 

teatralnych. Na pewno chętniej do teatru wychodzą te osoby, które są już z nim „oswojone”. 



 
 
 
 
 
 

 Dorośli zwracali uwagę, że z ich perspektywy teatr pomagał im zrozumieć siebie,  mocje lub 

świat. 

 Młodzież gimnazjalna zwracała uwagę, co przyciąga ich do teatru1. Przede wszystkim teatr 

powinien budzić emocje, podobnie jak w filmie. Do kina młodzież uczęszcza o wiele częściej 

niż do teatru. Dorośli podkreślali, że konieczne jest omówienie i wyjaśnienie dzieciom, co 

dzieje się na scenie, by zapobiec traumom. Metodyk zwróciła uwagę, że dobrą praktyką jest 

określanie wieku odbiorcy, do którego jest skierowane przedstawienie w teatrze (np. tak 

dzieje się w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu). Ma to nie tylko pomóc w zrozumieniu 

spektaklu, ale też uchronić dziecko od nudy, gdy spektakl okaże się zbyt trudny albo zbyt 

długi. Metodyk dodała, że z doświadczenia wie, iż dość często zdarza się, że rodzice nie 

czytają, do kogo skierowane jest przedstawienie. 

 W mniejszych miejscowościach dostęp do teatru jest znacznie utrudniony. Szkoły organizują 

wyjazdy do teatrów do większego miasta. Nie dzieje się to zbyt często (np. dwa razy do roku). 

Podczas takich wyjazdów wybierane są głównie przedstawienia klasyczne, czyli adaptacje 

lektur lub bajek. Taki wybór gwarantuje bezpieczeństwo percepcji treści, które są 

przekazywane przez teatr, tj. dzieci i młodzież nie zadają potem trudnych pytań. 

 W przypadku wyjść lub wyjazdów szkolnych często brane jest pod uwagę kryterium 

ekonomiczne (przyjeżdżając z mniejszej miejscowości, trzeba doliczyć koszt transportu). 

Z drugiej strony teatry cieszą się popularnością, gdyż bilety są tańsze niż te do kina. 

 Wyjścia lub wyjazdy do teatru odbywają się w czasie lekcji lub poza godzinami lekcyjnymi. 

Gdy udział w spektaklu teatralnym przypada podczas lekcji, często motywacją do jego 

obejrzenia nie jest potrzeba obcowania ze sztuką, ale raczej chęć wyjścia ze szkoły. W szkole 

podstawowej nauczyciele wolą chodzić na spektakle rano, tj. w czasie ich godzin pracy ze 

względów logistycznych .  

 Gdy wyjście jest poza godzinami szkolnymi – rolę zaczynają odgrywać czynniki ekonomiczne 

i czas (nadmiar zajęć szkolnych może przeszkadzać w chodzeniu do teatru). I w tym 

przypadku o wyjściu rzadko decyduje chęć obejrzenia spektaklu. Często się zdarza, że 

wychodząc z klasą, młodzież nie wie, jaki spektakl będzie oglądać. Nauczyciele nie 

rozmawiają z uczniami ani przed, ani po spektaklu na temat poruszanych w nich problemów, 

formy etc. Co najwyżej uczniowie otrzymują zadanie domowe w formie napisania recenzji 

                                                           
1
 Sceny wymagające dojrzałości emocjonalnej, sceny brutalne, sceny poruszające tematy eschatologiczne, 

sensu życia, problemów moralnych. 



 
 
 
 
 
 

obejrzanego spektaklu. W szkole większą wagę przywiązuje się do odpowiedniego stroju niż 

do zrozumienia spektaklu. 

 Młodzież bardzo mocno podkreślała, że nie ma żadnego wpływu na to, co będzie oglądać 

w teatrze. Nauczyciele decydują za nich. Co ciekawe, jeśli chodzi o wyjście do kina to 

młodzież ma bardzo dużo wpływ na wybór filmu. A gimnazjaliście chcieliby mieć też wpływ 

na wybór teatralnego repertuaru. 

 Bardzo często zdarza się, że proponowany repertuar jest niedostosowany do  wieku widzów 

(np. gimnazjaliści oglądają adaptacje bajek). 

 Pani kurator zwróciła uwagę na to, że „trudniejsza” młodzież jest odsuwana od teatru. Jako 

przykład podała schematyczne rozdawanie ról uczniom. Role dostają te osoby, które nie będą 

sprawiać problemów wychowawczych (np. wiadomo, że nauczą się tekstu na czas). Młodzież 

podkreślała, że nie zawsze ma wpływ na wybór roli w szkolnym przedstawieniu. Natomiast 

uczniowie chcieliby móc się wcielać w różne role, ale to nauczyciel decyduje o tym, kto co 

zagra w szkolnym przedstawieniu. Gimnazjaliści podkreślali też, że nie ma sensu rozmawiać 

z nauczycielami o zmianie roli. 

 Psycholog i kurator wskazały, że teatr może odgrywać rolę terapeutyczną. Wielu pedagogów 

wykorzystuje metody pracy, które wywodzą się z teatru. Do nich należą m. in. techniki dramy. 

Dzięki nim nauczyciele mogą tworzyć bezpieczną sytuację dla dzieci i młodzież przez to, że 

uczniowie wchodzą spontanicznie w różne role, przełamują schematy, itp. Techniki dramowe 

są przez uczniów lubiane, ponieważ wykorzystują naturalną potrzebę zabawy u dzieci. Osoby 

dorosłe potrzebują znacznie więcej czasu, by oswoić się z pracą za pomocą dramy. 

 Młodzież podkreślała, że w teatrze zwraca uwagę na warsztat aktorski, kto występuje na 

scenie, jednak zdaje sobie sprawę, że temat jest ważniejszy. Gimnazjaliści cenią ,,magię’’ 

teatru. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
Podsumowanie:  

Od teatru oczekujemy 

1. emocji; 

2. ułudy, magii; 

3. katharsis, przepracowania trudnych emocji, tematów, itp.; 

4. radość płynącej z tworzenia lub uczestnictwa w teatrze. 

Teatr spełnia funkcje integracyjną oraz społecznościową. Teatr może integrować klasę, nauczyciela 

z klasą, być punktem wyjście do przepracowania trudnych tematów (np. związanych z dojrzewaniem 

lub z budowaniem postawy poznawczej wobec świata). Do teatru często chodzimy z kimś, tj. 

z rodziną, znajomymi. Rzadko chodzi się do teatru samemu. 

Teatr może być sposobem rozumienia świata – teatr nie mówi o teatrze, ale o nas. Oglądanie 

spektakli - adaptacji  lektur lub bajek nie spełnia żadnego celu. Nauczyciele nie rozmawiają 

o spektaklu ani przed ani po jego obejrzeniu. Uczniowie w następujący sposób określają to, co 

chcieliby oglądać w teatrze: „coś” atrakcyjnego, „coś mniej patetyczne”, „coś co zmusza do 

myślenia”, ,,coś”, co nie jest banalne. Proszeni o podanie konkretnego tematu nie potrafili tego 

zwerbalizować. Podkreślają, że nie musi się on pokrywać z ich zainteresowaniami. Chodzi raczej o coś 

nowego, czego mogą się nauczyć. Młodzież podkreśla, że nie jest ważne „co autor miał na myśli” 

tylko to, co oni z danego przedstawienia wyciągają. Jeśli młodzież mogłaby wybierać co chce oglądać, 

to najpierw sprawdziłaby opinię o danym teatrze, a dopiero potem repertuar.  

Młodzież woli iść do teatru niż aby teatr przychodził do nich (tj. do szkoły). 

To, co nas zniechęca do teatru, to brak sprawczości, czyli brak możliwości wyboru, czy to roli 

w przedstawieniu szkolnym czy też spektaklu w teatrze. W momencie, gdy wyjście do teatru zostaje 

narzucone,  przestaje  być interesujące. Zniechęcać może też brak entuzjastów teatru. Gimnazjaliści, 

jak i dorośli wskazywali na wpływ osób, które „zaraziły” je teatrem.  

Metryczka: 

Debatę prowadziła Małgorzata Mikołajczak z Fundacji Malta. Spotkanie miało charakter dyskusji 

i trwało 1,5 godziny, udział w nim wzięło 11 osób dorosłych: pięcioro uczestników na co dzień jest 

związana z  oświatą, dwie reprezentują instytucje kulturalne, dwie kolejne stowarzyszenie 



 
 
 
 
 
 
podejmujące działania edukacyjne, a jedna z nich jest radnym osiedlowym; jedna z uczestniczek 

pracuje z młodzieżą w charakterze kuratora, dwoje spośród osób debatujących to rodzice, a 5 - 

uczniowie szkół gimnazjalnych.  

Spisała: dr Joanna M. Chrzanowska 

 

Wnioski merytoryczne wg Anny Datko (ewaluatorki zewnętrznej):  

1. Młodzież chciałaby zostać włączona w proces decyzyjny dotyczący wyboru przedstawień 

teatralnych, na które wyjścia organizowane są przez szkołę. Obecnie, jeśli takie wyjścia się odbywają, 

spektakl narzucony jest przez nauczyciela/i, co powoduje, że młodzież odbiera wizytę w teatrze lub 

na przedstawieniu jako przedłużenie obowiązku szkolnego. Uczestnictwo z przymusu nie wpływa 

korzystnie na odbiór teatru, jak i recepcję sztuki.  

2. Repertuar proponowany młodzieży często jest niedostosowany do jej wieku. Dorastającej 

młodzieży oferuje się wyjścia na przedstawienia dla dzieci lub inscenizacje lektur, co powoduje, że 

młodzi ludzie czują się infantylizowani i nierozumiani przez środowisko pedagogiczne (co może 

pogłębiać podział między podmiotami kształcenia – uczniami a kadrą odpowiedzialną za nauczanie 

i rozwój młodzieży). 

3. Edukacja teatralna nie jest elementem zintegrowanym z nauczaniem przedmiotowym. Jest 

traktowana marginalnie także przez nauczycieli, których postawa przekłada się na niechętne 

nastawienie uczniów. Wykształcenie otwartej postawy wobec teatru jako czynnika kształtującego 

wrażliwość i osobowość oraz wzory uczestnictwa w kulturze jest przez szkołę w zasadzie pomijana.  

 


