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ROZDZIAŁ 1.  
 

JAK DRAMA WŁĄCZA - PODSTAWOWE 
ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE JIMAC 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ten podręcznik powstał jako podsumowanie projektu JIMAC (ang. Join in and make a change). Projekt był 
realizowany w ramach programu Erasmus Plus w zakresie edukacji inkluzywnej w latach 2019-2021. 
Podstawowym założeniem książki jest przekazanie dobrych praktyk edukacyjnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem metody dramy edukacyjnej, projektów teatralnych oraz działań na rzecz promowania 
dziedzictwa kulturowego wśród grup defaworyzowanych. 
 
 
Projekt JIMAC zakłada, że wykluczeniu edukacyjnemu należy zapobiegać na wczesnych etapach kształcenia 
poprzez wzmacnianie prężności (rezyliencji) uczniów - czyli ich zdolności do pokonywania wszelkich trudności 
z uczeniem się mimo niesprzyjających okoliczności, błędów i porażek edukacyjnych. Rezyliencję budują 
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przywiązanie, poczucie bezpieczeństwa i zaufania do przynajmniej jednej osoby dorosłej, dobre relacje 
społeczne, możliwość testowania różnych strategii rozwiązywania problemów, zwłaszcza poprzez 
kreatywność i podejmowanie twórczego ryzyka. Najbezpieczniejszą metodą edukacyjną służącą prężności 
jest drama. Pozwala ona uczniom na działanie z dystansu roli, obieranie różnorodnych perspektyw, zwłaszcza 
do badania przyczyn ludzkich porażek i skutecznych sposobów wychodzenia z opresji. 
 
Wartości konsorcjum JIMAC to docenianie różnorodności uczniów, bezwarunkowe wspieranie ich uczenia 
się, współpraca i własny rozwój zawodowy. Wartością dodaną projektu JIMAC jest to, że międzynarodowe 
konsorcjum dba o to, by nauczyciele otrzymali wsparcie w postaci narzędzi dramowych i przesłanek, które 
rozwijają u dzieci prężność niezbędną do radzenia sobie z barierami w nauce i ewentualnymi 
niepowodzeniami. Celem projektu jest wsparcie  zaangażowanych edukatorek/ów w rozwoju następujących 
kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności oraz inkluzyjnej postawy pedagoga. 

 
WIEDZA: 

• Rozumie różnice między dramą w edukacji a innymi zastosowaniami dramy (zwłaszcza psycho 
dramą). 

• Potrafi wskazać dostępne zasoby wraz z praktycznym zastosowaniem. 

 
UMIEJĘTNOŚCI: 

• Potrafi uzasadnić wykorzystanie dramy i jej określonych metod w celu integracji społecznej. 
• Jest w stanie dobrać metody dramy do celów inkluzyjnych (dokonuje wyboru metody i dostosowuje 

ją do konkretnej sytuacji). 
• Umie wykorzystać dramę do obniżenia ryzyka wykluczenia oraz stworzenia bezpiecznego i 

troskliwego środowiska. 
• Zachęca do zadawania i eksplorowania zróżnicowanych pytań w rolach i scenariuszach “jak gdyby”. 

 
POSTAWY: 

• Jest chętny do dzielenia się władzą z dziećmi poprzez zróżnicowane strategie dramowe. 
• Jest otwarty na relacje wynikające z doświadczeń dramowych. 

 
Inkluzyjność rozumiemy jako stan, w którym zgodnie z diagnozą pedagogiczną, uwzględnia się potrzeby i 
uwagi wszystkich uczniów pochodzących z grup defaworyzowanych, którzy znajdują się w trudniejszej 
sytuacji. Jest to próba zapewnienia równych szans w nauce oraz dostarczania wartościowych  wyzwań wraz 
z konstruktywną informacją zwrotną. Zajęcia inkluzyjne koncentrują się na budowaniu rzeczywistych 
kompetencji przydatnych w przyszłości, a nie tylko na spełnieniu minimalnych wymagań programowych. 
Badania przeprowadzone w ramach projektu JIMAC pokazują, że edukatorzy i interesariusze wierzą w to, że 
skuteczna edukacja inkluzyjna odbywa się przede wszystkim przez akceptację, zrozumienie i uwzględnienie 
różnorodności uczniów. To z kolei odzwierciedla się w ich funkcjonowaniu fizycznym, kognitywnym, 
akademickim, społecznym, międzykulturowym i emocjonalnym. 
 

JAK DRAMA WŁĄCZA 
 
 
Z perspektywy pedagogiki drama i teatr odpowiednio odnoszą się do procesu uczenia się poprzez 
doświadczanie oraz ekspresję twórczą na scenie. To sprawdzone praktyki organizowania uczenia się 
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całościowego, relacyjnego i włączającego. Mogą one oczywiście służyć samej edukacji artystycznej w formie 
lekcji teatralnych, warsztatów aktorskich czy projektów, których zwieńczeniem mogą być spektakle, recenzje 
czy zapis refleksji w formie portfolio elektronicznego. W dramie chodzi jednak o edukacyjną wartość dodaną, 
która związana jest z uwalnianiem uczących się od osądu, wymuszonych zachowań, prawidłowych 
odpowiedzi i pożądanych efektów kształcenia. Nauczycieli interesuje przydatność dramy we wspieraniu 
(zwłaszcza tych mniej uprzywilejowanych uczniów) w krytycznym myśleniu, twórczym działaniu czy 
przekraczaniu narzuconych ograniczeń. 
 
Drama obejmuje całe kontinuum komunikacji – od spontanicznej, pełnej wyobraźni zabawy dzieci poprzez 
doświadczenie sztuki odgrywanej przez aktorów dla publiczności. Znosi różnice pomiędzy autorem, 
narratorem, widzem, aktorem i bohaterem, ale też pomiędzy nauczycielem, uczniem, nauczaniem i uczeniem 
się. Dzięki sesji dramy lub przyglądając się postaciom na scenie możemy skupić się na tym co się z nami lub z 
aktorami dzieje, jakie są konsekwencje działań fikcyjnych postaci posiadając komfort dystansu i wyizolowania 
ze świata, w którym konsekwencje akcji są prawdziwe, z jednej strony często nieodwracalne a z drugiej 
otwierające nowe możliwości dla naszego rozwoju, dobrostanu, poczucia wolności.  
 
Drama aktywizuje uczenie się, ale pozwala też nauczycielom odkryć, że uczenie się nie polega jedynie na 
spełnianiu wymagań programu kształcenia, ale na wymaganiu czegoś od siebie nawzajem, dostrzeganiu 
własnej osoby jako podmiotu edukacji czy organizowaniu się. To konwencje teatralne a nie baczne 
kontrolujące oko nauczyciela aktywizuje uważność i świadomość „wykonywania” czegoś co może mieć sens 
nie tylko dla nas samych. Obecność pedagoga w ramach tych konwencji czyli w pełnym zaufaniu i skupieniu 
z zawieszoną „niewiarą” daje poczucie bezpieczeństwa i motywację do podejmowania ryzyka czy 
oryginalnych rozwiązań. Osoby mające okazję doświadczyć zmiany z widza w aktywnego bohatera chętnie 
przenoszą to doświadczenie poza salę warsztatową czy teatr. Czynią to po doświadczeniu swojej mocy 
sprawczej na scenie, w roli, po przyjęciu przez zespół swoich pomysłów, bezwarunkowej akceptacji. To 
odgrywana osobowość i jej sytuacja zostają poddane ocenie, a publiczność – i z bezpiecznego dystansu także 
odgrywający – może poddać się refleksji i otrzymać informację zwrotną od przyjaznej publiczności.  
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Zadania w dramie są z reguły rozbieżne, a ich kolejność i stopień trudności zaplanowane tak, by budować 
zaufanie uczestnika do swoich kompetencji. Już po kilku intensywnych sesjach wiara dzieci i młodzieży w swój 
sukces edukacyjny (a przez to motywacja do uczenia się) wzrasta. Drama, zwłaszcza doświadczenie 
improwizacji w grupach, obniża lęk przed niepowodzeniem, buduje pewność siebie, daje poczucie 
sprawstwa, które ma przełożenie na realne sukcesy edukacyjne. „Wykonanie” pasjonującej akcji w imieniu 
postaci aktywizuje myślenie krytyczne i strategie radzenia sobie z niepewnością. Zamiast lęku przed 
nieznanym, który wywołuje uprzedzenia i nienawiść, drama daje okazję rozumienia tego, co czują, myślą oraz 
czego potrzebują inni. Wchodzenie w cudze buty sprzyja doświadczaniu empatii i uczeniu się jej od innych.  

 
 

JAK DRAMA ANGAŻUJE UCZNIÓW NA LEKCJACH 
 
W Polsce drama opisywana jest najczęściej jako metoda aktywizująca nauczanie różnych przedmiotów: 
języka polskiego i obcego, historii, religii, geografii a nawet matematyki.  Lekcja z użyciem dramy zaczyna się 
od rozgrzewki (ćwiczeń ruchowych i werbalnych), by po uzyskaniu odpowiedniego poziomu zaufania, 
twórczej energii oraz koncentracji nauczyciel mógł wprowadzić klasę w temat i okoliczności badanej sytuacji. 
Przykładowo zajęcia polonistyczne odwołujące się do wątków literackich przebiegają zgodnie z 
podstawowym schematem struktury dramy, czyli zdarzeniem rozgrywającym się w czasie, w połączeniu z 
retrospekcją i antycypacją. Należy pamiętać, że funkcją dramy nie będzie tutaj inscenizacja wydarzeń i postaci 
literackich, ćwiczenie dykcji i publicznych wystąpień, lecz dostarczenie informacji z zakresu przedmiotu lekcji, 
alternatywnej rekonstrukcji wydarzeń, czy hipotetycznych rozwiązań badanego problemu przy aktywnym 
udziale całej klasy. Jak postuluje większość badaczy i teoretyków dramy (Bolton, 1984, Heathcote, 1990, 
Neelands 1991, Somers 1996, O’Farell, 2002, Sun 2003, Shonmann, 2005) ze względu na jej dynamiczną 
naturę i orientację na cele związane ze zmianę społeczną nie ma głębszego sensu zaszeregowanie dramy 
według precyzyjnych modeli. Doświadczeni praktycy twórczo korzystają z licznych konwencji i równoważą 
praktyczność zastosowań dramy z jej potencjałem do stymulowania głębokich przeżyć estetycznych a nawet 
międzykulturowych doświadczeń granicznych (Pankalla, 2005). 
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Różnorodność zastosowań dramy przedstawił jeszcze w latach siedemdziesiątych Hodgson (1977) 
zestawiając motywację do jej uprawiania w edukacji i inkluzji społecznej ze źródłami jej treści. Jej złożoność 
zawarł w postaci następującego schematu: 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
John Somers (1994) zaproponował koncept dramy pedagogicznej jako „kontinuum komunikacji”. Na jednym 
jego końcu znajduje się improwizacja, często jednorazowa, w której osoba uczy się poprzez sam fakt 
uczestnictwa oraz obserwacji, a na drugim teatr w pełni profesjonalny, jako punkt wyjścia do grupowych 
eksploracji a nawet inicjowania zmian społecznych. O ile drama pedagogiczna kładzie nacisk na aktywne 
tworzenie znaczeń przez uczestników dla ich samych, to nie wyklucza przekazywania członkom grupy lub 
szerszej publiczności odkrytych sensów w skondensowanej formie prezentacji, a nawet pełnej produkcji 
teatralnej. Proces tworzenia przedstawienia może być właśnie cenną motywacją do uczenia się komunikacji 
społecznej, aktywizacji, okazywania sobie wzajemnie akceptacji, uczenia się zespołowego rozwiązywania 
problemów.  
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
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w edukacji 
i inkluzji 
 
D 
R 
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M 
A 
 

 
Eksploracja 
ról i  perspektyw 
Stymulacja 
inicjatywności 
Zespołowość 
Doświadczanie 
podmiotowości 
Sublimacja 
Terapia 
Ekspresja 
Komunikacja 
Wyciąganie 
wniosków 
Celebracja 
Relaksacja 
 

Potencjał 
osobisty, 
talenty 

Relacje 
między- 
ludzkie 

Literatura 
przeszłość i 
teraźniej-
szość 

Inne zasoby 
społeczne 

 
Wyobraźnia 
Mowa 
Obserwacja 
Ruch 
Uczucia 

Konflikty 
Problemy 
Postawy, Obawy 
Uprzedzenia 
 

Mity i legendy 
Powieści, poezja 
Dramaty 
Gazety 
Biografie 
 

Sztuka 
Muzyka 
Film 
Media 
Nauki Ścisłe 
Religia 
Historia 
Geografia 
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Dla dramy pedagogicznej Neelands (1991) zaproponował klasyfikację celów opartą na modelu typu 
kompasowego, który ma cztery punkty odniesienia: 
 

1. Cele instrumentalne : konkretne i mierzalne, związane z poziomem umiejętności, wiedzy oraz 
rozwoju myślenia koncepcyjnego 
 

2. Cele ekspresywne: niespecyficzne i nieporównywalne, związane z rozwojem postaw i wartości, które 
mogą, ale nie muszą być spełnione na skutek działania w dramie 
 

3. Cele estetyczne: umiejętności, pojęcia i wiedza związana ze sztuką i samą dramą 
 

4. Cele osobiste i społeczne: umiejętności, pojęcia i wiedza związana z „ja” i relacją uczenia się od i z 
innymi zarówno w wymiarze symbolicznym jak i rzeczywistym dramy. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

zabawa w rolach, ruch twórczy, stop klatka, badanie w rolach, teatr forum,  
gry, ćwiczenia, pantomima, płaszcz eksperta, socjodrama, teatr dramatyczny 
maski, odgrywanie ról, symulacje, improwizacja grupowa, terapia dramą, opera 
kukiełki, inscenizacje, wywiady, nauczyciel w roli, teatr stosowany, teatr lalki 
opowiadania, etiudy w grupie, skecze, spektakle szkolne, teatr edukacyjny, uliczny 

cel  forma 
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Sednem dramy odróżniającym ją od innych aktywizujących metod nauczania poprzez doświadczenie jest 
niezbędne użycie wyobraźni/fantazji: uczestnik doświadcza sytuacji i problemów bezpośrednio poprzez 
zmysły, ale jednak z refleksyjnym, mentalnie dystansującym go nastawieniem „jak gdyby” („ as if” mental set: 
por. Bolton, 1984) w nich uczestniczył naprawdę. Konwencje teatralne (lub „środki teatralne”: por. 
Machulska 1992) rozumiane będą w tej pracy jako szeroki repertuar ćwiczeń fizycznych i umysłowych, gier, 
narracji, gatunków i elementów dramatu, scenopisarstwa, reżyserii, gry aktorskiej, scenografii, choreografii i 
muzyki ułatwiające badanie nowych znaczeń z pozycji „jak gdyby”. Ich różnorodność będzie korespondować 
z ujęciem środków dramy i teatru przez Somers’a (1994) jako umieszczonych na kontinuum i kategoriom 
zaproponowanym przez Neelands’a (1994) dobranym odpowiednio do długo i krótkoterminowych celów 
pedagogicznych.  
 
W podejściu konstruktywistycznym drama wypełnia lukę w repertuarze metod odnoszących się w większości 
do poznawczo-behawioralnych  aspektów aktywności uczniów i nauczycieli (Weissglass, 1990). Drama 
analogicznie do uczącego empatii „konstruktywnego słuchania” toleruje na lekcjach i zajęciach pozaszkolnych 
drżenie, pocenie się, śmiech, płacz a nawet ziewanie. Są to wszystko znaczące czynności pozaintelektualne 

Uczenie 
instrumentalne

Planowanie i prezentacja własnych pomysłów
Rozwój umiejętności aktywnego słuchania
Rozwiązywanie problemów
Samodzielna praca w podgrupach
Wiedza i informacje na dany temat
Zdolność do uzgadniania i trzymania się 
ustaleń co do zachowań w wybranych rolach
Zdolność do pracy w oparciu o symbole z 
uwzględnieniem potrzeb innych 

Uczenie 
estetyczne

Użycie języka i gestu zgodnego z kontekstem
Nauka słownictwa teatrologicznego
Rozwój własnych kryteriów wyboru 
konwencji teatralnych
Umiejętność kierowania fikcyjną akcją i 
dobór sytuacji stosownie do potrzeb grupy
Rozwój myślenia krytycznego o dramacie
Umiejętność rozpoznawania i reagowania 
na różne formy akcji dramatycznej
Rozwój umiejętności aktorskich

Uczenie 
ekspresywne

Uczenie się pojęć: przyjaźń, uczciwość, 

sprawiedliwość, współczucie, solidarność

Empatyczne rozumienie innych

Uczenie się wglądu w potrzeby innych

Samoocena własna i grupowa

Odkrywanie nowych aspektów własnej 

osobowości przez podejmowanie ryzyka 

i eksperymentowanie i testowanie hipotez

Osobiste doświadczenie symboli,
 metafor, analogii, konwencji, obrazów (images)
Identyfikowanie się z postaciami i wydarzeniami
Nowe rozumienie wywołane 
dopasowaniem treści i konwencji teatralnych
Kulturowe doświadczenia (graniczne)
Zmiana poglądów i przekonań 

Uczenie 
osobiste

/społeczne
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wspomagające konstruowanie wiedzy, a jej budowniczowie – uczniowie i nauczyciele to osoby z unikalnymi 
historiami życiowymi, przekonaniami, emocjonalnością i uzasadnionymi potrzebami. (Klus-Stańska, 2002). Z 
takich samych założeń wychodzą liczni terapeuci łączący dramę z bardziej lub mniej powszechnymi metodami 
takimi jak: narracja, rysunek, ruch twórczy, hipoterapia czy dogoterapia. 
 
Drama w ważny sposób uzupełnia oddziaływanie psychopedagogiczne w postmodernistycznym kontekście 
digitalizacji i uczenia się on-line. Żyjąc w czasach tkzw. małych narracji, w których każdy ma prawo głosu i 
zasługuje na uwagę (Lyotard, 1997) łatwość tworzenia i rozpowszechniania informacji oraz jej szybka 
dostępność dla ucznia jest ogromną szansą edukacyjną, ale pod warunkiem, że ryzyko powstałego chaosu 
informacyjnego równoważy zdolność do samodzielnego myślenia i krytycznego wyboru jakości i 
prawdziwości przekazu. (Fromm, 2001). Pedagog dramy ma potencjał służenia dziecku z dostępem do 
szybkiego Internetu i kilkuset kanałów telewizyjnych  jako unikalny przewodnik po świecie niepewności. Jako 
artysta społeczny i tłumacz kultury inkluzyjny nauczyciel znający starożytne i najnowsze konwencje teatralne 
i filmowe,  jak ujął to Gibran -„nie zaprasza ucznia do skarbnicy swej mądrości, lecz pokazuje mu drogę do 
wzbogacania własnej” (Gibran, 2003). W postmodernistycznym ujęciu edukacji Szkudlarka i Śliwerskiego 
„wychowawca nie ma żadnych –poznawczych ani moralnych podstaw dla uprawomocniania określonych 
przez siebie celów działania” (Szkudlarek, Śliwerski, 2000 str. 51).Równoważąc cele instrumentalne, 
ekspresywne, estetyczne z osobistymi i społecznymi drama pedagogiczna wpisuje się w metody postulowane 
przez pedagogów krytycznych. Podobnie jak edukacja on-line (Morbitzer, 2005), lecz wzbogacona o 
interakcje w „realu”, drama kreuje płaszczyzny spotkań wielokulturowych z różnorodnością sposobów 
rozumienia, interpretowania i przeżywania świata, z wielością ścierających się poglądów, płaszczyzny dialogu 
będące istotą procesu wychowawczego w obliczu względności wiedzy i prawdy.  
 
Lekcja z użyciem dramy zaczyna się od rozgrzewki (ćwiczeń ruchowych i werbalnych), by po uzyskaniu 
odpowiedniego poziomu zaufania, twórczej energii oraz koncentracji nauczyciel mógł wprowadzić klasę w 
temat i okoliczności badanej sytuacji. Somers (1996) proponuje 3 podstawowe struktury lekcji: 
umiejętnościowe (skills lessons), startowe (lift-off lessons) oraz dochodzeniowe (backtracking lessons). W 
pierwszym rodzaju treść lekcji będzie związana z materiałem pojawiającym się w improwizacjach 
rozwijających różnego rodzaju umiejętności twórcze. W drugim rodzaju właściwa część zajęć „startuje” wraz 
z identyfikacją przez całą klasę z zaproponowanym przez nauczyciela materiałem, okolicznościami i 
postaciami tworzącymi sytuację do zbadania. W trzeciej strukturze uczniowie mają za zadanie 
zrekonstruować życie postaci poprzez badanie różnego rodzaju dowodów i świadków. 
 
Zdaniem Dziedzic (1992) drama na lekcjach języka polskiego posiada, cechy struktury dramatycznej: 
skupienie, napięcie, kontrast, konflikt, zdarzenia (rozwój intrygi z punktem kulminacyjnym i zakończeniem), 
tajemnice, zaskoczenia i niespodzianki. Wobec obowiązku znajomości przerabianego tekstu przez uczniów 
ten element zaskoczenia realizowany jest zdaniem Dziedzic poprzez zastosowanie nieznanej techniki lub 
nowego wariantu wcześniej wykonywanego ćwiczenia. 
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ROZDZIAŁ 2. 

POLE BEZKARNE W DRAMIE 
 

Najkrótszą definicję dramy zaoferowała Dorothy Heathcote (1990). Jest to, w nawiązaniu do powszechnie 
znanej gry w piłkę nożną, „pole bezkarne” (no penalty zone). Obywatele starożytnych polis zbierali się tłumnie 
w amfiteatrach, by wspólnotowo wykonać „katharsis” – uzyskać oczyszczający wgląd w przeżycia bohaterów, 
poczuć się bezpieczniej czy radośniej dzięki przejściu przez namiętne emocje z dystansu. „Pole bezkarne” było 
gwarantowane tak na scenie jak i na widowni przez role, maski, kostiumy, koturny i kulturę nadawania 
sensów temu co się w teatrze razem bezkrwawo „wykonywało”. Do dramy klasycznej zawsze przydawały się 
zdarzenia historyczne lub budzące przerażenie wyrocznie co do przyszłości, najbardziej ekstremalne sytuacje, 
dylematy i emocje z całej gamy ludzkich doświadczeń – cielesnych, uczuciowych, duchowych, 
psychologicznych, społecznych, itp. Spotkania w teatrze miały służyć lepszemu radzeniu sobie z 
niepewnością, przygotowaniu na nieoczekiwane. O ile w teatrze A (aktor/odgrywający) gra B (rolę 
/wykonanie) dla C (publiczności), to w dramie A (aktor / odgrywający dany moment) jest jednocześnie B 
(grającym rolę) i C (odbiorcą/publicznością) – dzieje się tak dzięki uczestnictwu i obserwacji w procesie 
zwanym przez Bentley’a (1964) „percipience” (proces zarówno obserwacji jak i uczestnictwa). Zadania w 
dramie są z reguły rozbieżne a ich kolejność i stopień trudności zaplanowane tak, by budować zaufanie 
uczestnika do swoich kompetencji. 
 
Pojęcie pola bezkarnego jest jednym z kluczowych elementów w teorii i praktyce dramy w edukacji oraz 
inkluzji. Heathcote poddała analizie interakcje społeczne zachodzące między uczniami i nauczycielami w 
ramach dramatycznych i z dystansu przyjętych fikcyjnych ról. Ramy (frames) dają uczestnikom swobodę do 
eksperymentowania bez obawy o potencjalne konsekwencje. Improwizacja pozwala na swobodę zarówno 
uczniom jak i ich nauczycielom, którzy wchodzą w najrozmaitsze sytuacje w roli, która pozwala im na 
zawieszenie autorytetu i kontroli akademickiej, co z kolei zachęca uczniów do większego zaangażowania i 
dociekania. 
 
Takie przeniesienie ról zapewnia element ochronny, który pozwala wszystkim uczestnikom na 
zdystansowanie się. Uczestnicy przyjmują zupełnie nowe role i perspektywy. Przyjmując punkt widzenia, 
który prawdopodobnie bardzo różni się od ich codzienności, tworzą nowy kontekst dla nauczania i uczenia 
się. Pole bezkarne pozwala uczestnikom na eksperymentowanie z sytuacjami i ideami bez blokującej 
perspektywy porażki ani bez z góry narzuconego !prawidłowego” sposobu operowania. Ramy i granice są na 
bieżąco tworzone i eksplorowane przez grupę, która ma swobodę operowania. 
 

“Należy wykorzystać punkt widzenia uczniów, tak aby drama rozpoczynała się w tym 
samym miejscu, w którym oni się znajdują; no bo jak masz zacząć z miejsca, w którym 
cię nie ma!” 

  - Dorothy Heathcote 
 
To podejście stanowi przeciwieństwo do tradycyjnej pedagogiki, która kładzie nacisk na ocenę i korygowanie 
uczniów w ramach odgórnie narzuconych kryteriów niezależnie od indywidualnych uwarunkowań uczniów. 
Na zajęciach z użyciem dramy dominującymi narzędziami nauczyciela stają się odpowiadanie, rozumienie i 
oferowanie feedbacku. W polu bezkarnym zamiast przekazywać gotową wiedzę, dorośli towarzyszą uczniom 
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w odkrywaniu i wspólnie na te odkrycia reagują. Dzielą się swoją hipotezą żeby razem zrozumieć i 
zaproponować rozwiązanie dla postawionego problemu. 

DZIELENIE SIĘ WŁADZĄ 
 
 
Struktury dramowe naprzemiennie łączące emocjonalne zaangażowanie w rolę z racjonalnym 
dystansowaniem się ułatwiają ponowne przeanalizowanie tego, co jest postrzegane jako nieszczęścia lub 
niepowodzenia, a także wszelkich innych stereotypowych uprzedzeń. Wielu teoretyków odnosi się do 
"koleżeńskości" między uczącymi się a nauczycielem, powstałej dzięki współtworzeniu dramy oraz procesowi 
ciągłego negocjowania i renegocjowania celów i wyników uczenia się między nauczycielami a uczącymi się. 
Zaangażowanie w dramę wynika z możliwości współprojektowania procesów uczenia się przez uczniów 
(poprzez np. wyrażanie potrzeb i motywacji do określonych treści, proponowanie konkretnych metod 
dociekań, dzielenie się osobistymi spostrzeżeniami w celu refleksji i oceny itp). Nawet jeśli proces uczenia się 
jest ustrukturyzowany za pomocą ram i innych metod, oferowanych przez moderatora, to uczestnicy jako 
społeczność czują się właścicielami samego procesu edukacyjnego. Drama wymaga od uczestników 
porzucenia tradycyjnych roli uczniów i nauczycieli. Zachęca i daje szansę, by stali się bardziej autonomiczni i 
samosterowani. Stwarza sytuację, w której chcą się uczyć i wykorzystać umiejętności, które pozwolą im 
uzyskać dostęp do nauki, dokładnie wtedy i w takiej formie w jakiej będzie im ona potrzebna. Wiąże się to z 
gotowością do dzielenia się z nauczycielem i resztą klasy inicjatywą i odpowiedzialnością za planowanie, 
poszukiwanie zasobów do nauki, wdrażanie i ocenianie własnej wiedzy. 
 
Zadaniem uczestników dramy jest wyobrażenie siebie w inny sposób, przyjęcie nowego zachowania i roli, 
która pozwala im wykroczyć poza status-quo. By nauczyć odpowiedniego sposobu myślenia, nie wystarczy 
po prostu go wypowiedzieć czy opisać. Dopiero robiąc i przeżywając jesteśmy w stanie je zrozumieć. Ciężko 
jest mówić o poprawnym myśleniu, bez zrozumienia. A tego z kolei nie jesteśmy w stanie po prostu przenieść 
na uczniów, gdyż zrozumienie jest istotną częścią procesu współuczestnictwa. W naturalnie hierarchicznym 
środowisku jakim są tradycyjne zajęcia z zasady nie ma miejsca na współodpowiedzialność i podział władzy. 
Ramy dramatyczne i wejście w rolę na zajęciach pozwala na porzucenie tradycyjnej hierarchii i wpływa na 
poczucie współuczestnictwa i współtworzenia zajęć. Istnieje wyraźna różnica między wiedzą formalną, która 
zostaje nam po prostu zaprezentowana, a używaniem jej w zależności od indywidualnych potrzeb.  
 
Pole bezkarne pozwala uczestnikom na eksperymentowanie z sytuacjami i ideami bez blokującej perspektywy 
porażki ani bez z góry narzuconego “prawidłowego” sposobu operowania. Ramy i granice są na bieżąco 
tworzone i eksplorowane przez grupę, która ma swobodę operowania. 
 

 
ROLA NAUCZYCIELA W POLU BEZKARNYM 

 
W polu bezkarnym dramy rola nauczyciela/ki wychodzi poza swoje tradycyjne schematy. Nie jest on tylko 
neutralnym przewodnikiem, który jedynie przygląda się z boku i czasem wspiera eksplorację dzieci. Musi 
wejść w bezpośrednią interakcję z uczniami dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Powinien/na z 
zaangażowaniem obserwować cały proces, interweniując w odpowiednich momentach by pomóc dzieciom 
w poszerzaniu ich horyzontów, wspólnie konstruując rozwiązania w ramach postawionych przed nimi 
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wyzwań lub takich, które spontanicznie powstały z fikcyjnych interakcji. Zwłaszcza specjaliści od dramy 
powinni mieć doświadczenie w doborze i kierowaniu uwagi na materiał narracyjny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciele, którzy potrafią posługiwać się dramą, są w stanie ułatwić dzieciom rozwijanie ich wrodzonych 
umiejętności co prowadzi do tego, że stają się oni świadomymi współprojektantami środowiska nauczania. 
Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży z grup defaworyzowanych. Tacy uczniowie często 
znajdują się w negatywnym położeniu, np. mają negatywne doświadczenia z zakresu dotychczasowej 
edukacji lub posiadają specjalne potrzeby edukacyjne, które nie są adekwatnie zaspakajane. Większość 
umiejętności związanych z współprojektowaniem własnego uczenia się, pokrywa się z czynnikami 
wpływającymi na prężność ucznia. Należą do nich: poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego, samoocena, 
poczucie własnej skuteczności (zrozumienie własnych ograniczeń i mocnych stron), kompetencje społeczne 
(wykorzystywanie potencjału różnych partnerów), autonomia (wewnętrzne poczucie kontroli) oraz 
umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów, wyobraźnia i chęć do zabawy. Edukatorzy tworzący 
relacje oparte na wrażliwości, wsparciu, wspólnej odpowiedzialności i podziale władzy pełnią kluczową rolę 
dla rozwijania większości z tych wartości, zwłaszcza powiązanych z poczuciem bezpieczeństwa, pewnością 
siebie i zaufaniem do innych. 
 
Aby wspierać uczniów w rozwoju prężności, inkluzyjności i umiejętności samodzielnego operowania 
edukatorzy dramowi powinni umożliwić im dopasowywanie potrzeb, celów i kryteriów sukcesu poprzez 
negocjowanie większości parametrów lub kontekstów narracyjnych dla społeczności, w której wspólnie 
pracują. Nauczyciele, którzy zostali przeszkoleni w zakresie edukacyjnych zastosowań dramy przejawiają 
poczucie własnej skuteczności stosując technikę wchodzenia w rolę, przy rozwiązywaniu rozmaitych zadań 
lub w sytuacjach dramowych, gdzie nie mogą być pewni ostatecznego wyniku. Mimo wszystko są gotowi do 
wspierania i stawiania wyzwań na rozmaitych etapach procesu aby dać jego uczestnikom możliwość 
autorefleksji i nauki. Wejście w rolę pozwala uczniom działać, ale to nauczyciel pomaga im widzieć. Badania 
pokazały, że im większą wiedzę nauczyciele posiadają w zakresie narzędzi do budowania ram i refleksji, tym 
ich uczniowie stają się bardziej prężni, kompetentni społecznie i otwarci na innych. 
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PRAKTYCZNY PRZYKŁAD POLA BEZKARNEGO 
 
 
Doskonałym przykładem sytuacji, przy której naturalnie powstało pole bezkarne jest wybuch pandemii covid-
19 w 2020 roku i towarzyszące jej kolejne lockdowny. Charakter zdalnego nauczania szybko wymusił na 
edukatorach zmianę dotychczasowego podejścia. Nauczycielom trudno było polegać na stosowanych do tej 
pory tradycyjnych formach polegających na monotonnym przekazywaniu treści programowych. Zamiast tego 
konieczne stało się podzielenie się mocą i odpowiedzialnością z uczniami.   
 

 
To oni często czuli się swobodniej w wirtualnym świecie i mogli zaproponować pomoc i rozwiązania cenne w 
współtworzeniu zajęć. Kiedy zniknęły hierarchiczne struktury, nauczyciele potrafili dostrzec umiejętności 
swoich uczniów, które pozwoliły na znajdowanie i udostępnianie zasobów on-line, kreatywne analizowanie i 
rozwiązywanie problemów oraz wykorzystywanie wiedzy do osiągnięcia znaczących celów. Młodzi uczniowie 
chętnie i z własnej inicjatywy przyjmowali rolę instruktorów aby pomóc mniej uprzywilejowanym kolegom 
stać się częścią pracy zespołowej. Pomagali nauczycielom nawigować w specyficznym środowisku platform 
edukacyjnych, podpowiadali konkretne działania, inicjowali aktywności lub sami projektowali narzędzia 
mające zaspokoić potrzeby własne i rówieśników. W trakcie lockdownu uczniowie wykazali się dużym 
zaangażowaniem w samodzielną naukę i współodpowiedzialnością za cele kształcenia. Interakcja on-line 
pozwoliła przekształcić cenną perspektywę, inicjatywę i radosną ekspresję uczniów we wspólny sukces. 
 
Z drugiej strony w przypadkach gdy edukatorzy pozostawali przy tradycyjnej metodzie przekazywania 
gotowych treści w formie monotonnych wykładów i samodzielnego wertowania podręczników, czy w końcu 
późniejszego sprawdzania wiedzy poprzez tradycyjne sprawdziany - uczniowie szybko nauczyli się 
wychwytywać każdy błąd edukatora do zakłócania a nawet sabotażowania zajęć. Zdarzyły się przypadki 
naśmiewania się z bezradności nauczycieli, żarcików, hakowania, wrzucania niestosownych zdjęć, wyciszania 
a nawet uniemożliwiania nauczycielom dostępu do platform e-learningowych. Nauczyciele, którzy nie 
dostrzegli  w swoich uczniach potrzeby współodpowiedzialności za zajęcia szybko zderzali się z wypaleniem 
zawodowym. Sytuacja lockdownu jako pola bezkarnego pokazała nam, że jeśli zajęcia nie są w naturalny 
sposób współprojektowane, a nauczyciel nie podejmuje prób nawiązania współpracy w procesie to uczniowie 
będą walczyć o chociażby minimalną autonomię. 
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POSTRZEGANIE POLA BEZKARNEGO PRZEZ NAUCZYCIELI 
 

 
Pole bezkarne jest rozumiane przez niektórych jako alternatywna przestrzeń, która umożliwia współpracę 
bez rywalizacji i klasyfikowania uczniów. Tradycyjne systemy edukacyjne w dużej mierze opierają się na 
rywalizacji, w ramach której uczestnikom ciężko jest rozwinąć umiejętność pracy w zespole, innowację i 
ekspresję kreatywności. Praca w ramach dramowych tworzy komfortowe środowisko pracy bez presji, 
potrzeby pokazania przewagi nad innymi czy udowodnienia swojej wartości. Zarówno uczniowie jak i 
nauczyciele mogą nawiązywać życzliwe i opiekuńcze relacje, gdzie nauka stanowi wspólny cel. W tym 
spojrzeniu pole bezkarne staje się bezpiecznym środowiskiem do uczenia się, gdzie bezwarunkowo akceptuje 
i docenia się inicjatywę i wkład własny uczestników, zamiast oceniać je według narzuconych standardów. 
Dzieci swobodnie mogą wcielać się w przeróżne role według własnych potrzeb i czują się komfortowo, 
wiedząc że nie będą poddawane żadnej presji. 
 
Pozwala to na uniknięcie sytuacji, w której uczniowie odczuwaliby presję bycia najlepszym, a raczej uniknięcia 
bycia najgorszym pod względem osiągnięć. Nauczyciel nie jest głównym celem uwagi. Nikt nie stara się go 
zadowolić czy koniecznie zrobić na nim wrażenia. Pozwala to więc wykorzystać swój talent i kreatywność, by 
prawdziwie zaangażować uczniów poprzez staranny dobór treści i skupienie się na nich, strukturyzując ich 
dociekania poprzez soczewki dramatyczne i różnorodne konwencje.  
 
Pole bezkarne pozwala uczestnikom uwolnić się od ograniczających oczekiwań kulturowych, tabu czy 
stereotypów. Drama pozwala “opowiedzieć to, co nieopowiedziane”, odkrywać i wyrażać zróżnicowane 
opinie, emocje, marzenia, aspiracje i wartości. Pozwala przygotować uczniów do zmiany społecznej czy 
bardziej partycypacyjnych form przynależności do społeczeństwa. Dzieci otrzymują pełną swobodę ekspresji 
i stawania sobie wyzwań, w sposób który dla nich jest istotny. Działania oparte na dramie są dla nich 
zaproszeniem do udziału w procesie uczenia się na tych samych zasadach co dorośli. Dlatego nie powinno 
być w nich miejsca na ograniczanie inicjatywy czy wyobraźni. Dzieci otrzymują pełną swobodę artystyczną. 
Środki artystycznego wyrazu mogą przyjmować nieskończenie wiele form, gdzie żadna z nich nie jest 
prawidłowa czy właściwa. Uczestnicy tworzą postacie, przeżywają i oddają się refleksji nad swoimi 
doświadczeniami w dowolny dla siebie sposób. To doświadczenie wolności, poczucia odpowiedzialności za 
swoje wybory i odkrywanie różnorakich sposobów reakcji na sytuację rozwijają prężność (rezyliencję) 
dziecka. 
 
Operując w fikcyjnych ramach dzieci mogą uwolnić się od obciążeń i stresu, z którymi borykają się w 
rzeczywistości. Mogą dowolnie kreować swoje alter ego, tworzyć własne scenariusze i odgrywać różnorodne 
role w obranych przez siebie ramach jako aktorzy i autorzy. Swoboda zmiany lub nawet porzucenia 
nieodpowiadających im koncepcji daje dzieciom poczucie sprawstwa i autorytetu w tworzeniu własnych 
narracji, dając im duże poczucie kontroli. 
 
Dzielenie się władzą z uczniami i oddanie im kontroli nad środowiskiem uczenia się ma także aspekt 
terapeutyczny. Pole bezkarne staje się kojącą przestrzenią, w której nie musimy ponownie przeżywać 
nieprzyjemnych czy traumatycznych wydarzeń. W ramach tej przestrzeni dzieci mają szansę rozwinąć swoje 
mocne strony bez ciągłego przypominania o ich słabościach, deficytach i braku kontroli. Otrzymują potrzebną 
im swobodę, dzięki której mogą nawet sprzeciwić się prawom fizyki, co z kolei prowadzi do odzyskania 
równowagi i rozwoju rezyliencji.  
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Pozwolenie dzieciom na podejmowanie decyzji z poziomu dorosłych jest niezwykle wyzwalające, zwłaszcza 
jeśli pozwoli im się na konstruktywną krytykę wyborów dorosłych i wyjście z tradycyjnego modelu 
posłusznych poddanych. Doświadczenie perspektywy odpowiedzialności, chociażby poprzez technikę płaszcz 
eksperta redukuje strach przed oceną i zaangażowaniem się w zadanie. 
 
W polu bezkarnym wszyscy uczestnicy operują jako równoprawne podmioty. Nikt nie ocenia, kto lub co ma, 
bądź nie ma racji. Zamiast tego wspólnie koncentrują się na kreatywnym rozwiązywaniu problemów. Zadania 
dramowe pozwalają członkom grupy przyjąć inną perspektywę, zdobyć nową wiedzę, zmienić swoje 
nastawienie a nawet zachowanie jednocześnie nie biorąc niczego do siebie. Tylko brak lęku przed karą 
umożliwia prawdziwy rozwój procesu twórczego, w którym dzieci zapominają o swoich ograniczeniach i stają 
się współprojektantami środowiska uczenia się zgodnego z ich charakterem. 
 
Pole bezkarne pozwala też lepiej dostrzec kompetencje dzieci. Dorośli odpowiedzialni za projektowanie 
przestrzeni edukacyjnej muszą wziąć pod uwagę różnorodność styli uczenia się, różnych progów rozumienia 
treści edukacyjnych wynikających z kontekstu kulturowego. To, że dzieci mają swobodę poszukiwania i 
manifestowania niezależnych decyzji czy wyborów, nie oznacza wcale, że dochodzi do wzajemnego 
naruszania przestrzeni lub indywidualności. Wszyscy na równi mają prawo do głosu i refleksji nad 
doświadczeniem jakie daje im odgrywanie roli. 
 
Wreszcie, pole bezkarne jest postrzegane jako zaproszenie dla dzieci do współtworzenia sytuacji 
edukacyjnych, tak by wszystkie interakcje społeczne służyły pozytywnym doświadczeniom. Drama sprzyja 
radzeniu sobie z bezpieczną dozą niepewności, eksplorowaniu różnych zachowań, postaw, testowaniu 
ryzykownych pomysłów i łączeniu ich z konsekwencjami. Z drugiej strony pozwala też na bezpieczne 
dystansowanie się, kontaktowanie się z silnymi emocjami, które wydają się prawdziwe, ale wszyscy 
rozumieją, że pochodzą z wymyślonych, zabawowych działań. 
 
Nauczyciele widzą pole bezkarne jako sposób zapewnienia uczniom wolności do posiadania własnego głosu, 
wyboru czego i jak chcieliby się uczyć, podejmowania ryzyka, uczenia się poprzez próby i błędy, 
eksperymentowania, ponoszenia porażek i badania ich przyczyn. Ramy dramowe są sposobem ochrony dzieci 
jako badaczy, zmniejszają ich podatność na zagrożenia jednocześnie zwiększając ich kreatywność i prężność 
(rezyliencję).



Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy 
autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 
 

ROZDZIAŁ 3. 

UCZENIE SIĘ DZIECKA - DIAGNOZA I 
BUDOWANIE RELACJI 

 
 
W tej części podręcznika przybliżamy ideę “uczenia się dziecka”. Nie chodzi tutaj jednak o proces zdobywania 
przez nie wiedzy. W tym kontekście uczenie się dziecka polega na  indywidualnym i empatycznym spojrzeniu 
na dziecko, próbie zrozumienia jego zachowania i kierujących nim emocji. Na końcu rozdziału zawarte są 
przykładowe zadania wpływające na budowanie relacji między uczniem, nauczycielem i resztą klasy. 
 
Dla nauczyciela inkluzyjnego organizowanie uczenia zaczyna się od poznawania uczących się, rozumienia ich 
organicznych potrzeb, marzeń, pasji, motywacji, wyznawanych wartości, pozytywnych doświadczeń 
edukacyjnych, zasobów wspierających, zwłaszcza sieci kontaktów z różnorodną społecznością uczącą się. 
Transparentność, zaufanie i gotowość do dzielenia się czasami osobistymi informacjami na tym etapie 
decyduje o spójności całego systemu, który sam proponuje dalsze elementy organizacji uczenia się.  

 
Cele są ustalane jawnie, dynamicznie, wybierane i modyfikowane w odpowiedzi na ujawniane doświadczenia 
edukacyjne i potrzeby. Ich uszczegółowienie będzie indywidualizowane, tak by zwiększać zaangażowanie, 
fascynacje wybranym wyzwaniem, poczucie przepływu. Sieć jest głównym źródłem informacji zwrotnej co do 
jakości uczenia się a poczucie sukcesu zapewnia obiektywny poziom wykonanych zadań, w tym ich twórczość 
czy innowacyjność oceniona przez społeczność, w której także uczestniczą zainteresowani ciekawymi 
rozwiązaniami eksperci. Z perspektywy inkluzji pojęcie szkoły wraca do źródeł starożytnych czyli z Greki 
przestrzeni „wolnego czasu”. 
 
Uczący włączając się w ten model jak podczas zabawy, odrywają się od codzienności, zatracają się w 
poszukiwaniu nurtujących ich odpowiedzi, mają poczucie zbiorowego sprawstwa, konstruktywnych relacji, 
przynależności do mądrej społeczności zapewniającej nieustanny wzrost i radzenie sobie ze złożonością 
świata. W kontraście do starego modelu, gdzie dominuje jej bierny przekaz, tu wiedza jest konstruowana, 
pozwala na odkrywanie świata i siebie na nowo, zachęca do innowacji, zmieniania zastanej rzeczywistości. 
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Szkoła powinna być miejscem, gdzie dzieci czują się docenione i potrzebne. Dla niektórych może być jedyną 
przestrzenią w której mogą poczuć się w taki sposób. Dzieci z grup defaworyzowanych z różnych powodów 
mogą czuć się niepewnie w środowisku szkolnym. Może to wynikać między innymi z sytuacji rodzinnej lub 
materialnej, ich pochodzenia, pozycji w społeczeństwie, wzorców i opieki rodzicielskiej. Trudności ze 
zrozumieniem i poskromieniem swoich emocji doprowadzają do frustracji, która prawdopodobnie znajduje 
ujście w trudnym do przewidzenia, czasem agresywnym zachowaniu. Dlatego zarówno na szkole jak i na 
społeczności szkolnej leży ogromna odpowiedzialność zapewnienia dziecku bezpiecznego i wyrozumiałego 
środowiska. 
 
Dziecko, które czuje się bezpiecznie i pewnie w swoim otoczeniu, a zarazem rozumie swoje emocje, z większą 
łatwością odnajdzie się w środowisku szkolnym i będzie czerpało realne korzyści z nauki. Pole bezkarne w 
dramie pozwala dziecku przenieść się przestrzeń edukacyjną, która jest dla niego w pełni bezpieczna. 
Przestrzeń, która zachęca do eksperymentowania przy jednoczesnym komforcie świadomości, że jesteśmy 
eksponowani jedynie na tyle, na ile jesteśmy w danej chwili gotowi. 
 
Wymierzanie kar względem uczniów przejawiających “trudne” zachowanie może prowadzić do pogłębienia 
tego zachowania i stojących za nim emocji, tym samym prowadząc do dalszego izolowania takiego dziecka i 
odsunięcia go od głównego nurtu nauczania. A może by tak spojrzeć na dziecko, które próbuje zwrócić na 
siebie uwagę jednocześnie przeszkadzając innym w nauce, jako na ucznia przejawiającego potencjał, po 
którym można spodziewać się także pozytywnych dokonań. Powszechna strategia rozwiązywania problemów 
z zachowaniem poprzez nakładanie kar i konsekwencji prowadzi jedynie do dalszego zranienia i oddzielenia 
dziecka od reszty klasy.  
 
Edukacja inkluzyjna zakłada jak najszersze włączenie wszystkich jej odbiorców, jednocześnie minimalizując 
wykluczenie. Wspiera różnorodność poprzez tworzenie środowiska odpowiedniego dla wszystkich uczniów 
zamiast zmuszać ich do dopasowania się do wymagań szkoły. Korzystając z inteligencji emocjonalnej i empatii 
należy przyjrzeć się w jaki sposób nauczyciel wpływa na pozytywne i negatywne zachowanie na zajęciach. Jak 
można poprawić proces uczenia się i związane z tym doświadczenia zarówno dla nauczyciela jak i dla uczniów, 
aby czerpali z niego jak największe korzyści? 
 
 

DOSTRZEC POTRZEBY DZIECKA 
 
Jednym z największym wyzwań w codziennej pracy nauczycieli jest umiejętność panowania nad zachowaniem 
w klasie. Proces nauczania opiera się na niepisanej umowie z uczniami, że Ci poświęcą nam uwagę i 
skoncentrują się na przekazywanych treściach. Rozkojarzone dziecko odciąga uwagę od tematu i kieruje ją na 
swoje potrzeby. Kiedy w klasie pojawia się więcej problemów z zachowaniem nauczyciel jest poważnie 
ograniczony w swoich działaniach. Może to działać demoralizująco i być źródłem silnych frustracji. W takich 
momentach nauczyciel powinien być w stanie spojrzeć na sytuację z dystansu. Dostrzec dziecko i jego 
potrzeby i spróbować je zrozumieć. To pozwoli mu na zastosowanie odpowiednich strategii by opanować 
jego zachowanie i pomóc mu w skupieniu się. Uczeń nie może stać się obiektem frustracji nauczyciela i być 
postrzegany jako ktoś, kto celowo przeszkadza w zajęciach. Potencjalnie może to doprowadzić do 
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konfrontacji, która z kolei bardzo negatywnie odbija się na atmosferze w klasie i może pozbawić nauczyciela 
władzy i autorytetu. Zamiast tego postarajmy się wpłynąć na nastawienie dziecka i przekuć negatywną 
energię (która może narastać w dziecku i w nauczycielu) w coś pozytywnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzieci z grup defaworyzowanych (i nie tylko) mogą zmagać się z zagubieniem, złością, bólem i stresem. 
Zachowanie dziecka będzie odzwierciedleniem jego sytuacji emocjonalnej, co z kolei może być dla nauczyciela 
wymagające, zagadkowe i zwyczajnie drażniące. Środowisko szkolne i Ty, jako dorosły wzór do naśladowania, 
które są życzliwe, pozytywne i opiekuńcze mogą być dla dziecka jedyną szansą na wyjście z negatywnego 
schematu wyuczonych zachowań. 
 
Czy naprawdę wydaje nam się, że wymagające dziecko, które stale stara się wyrazić siebie poprzez trudne i 
czasem niedopuszczalne zachowanie, jest rzeczywiście szczęśliwe lub zadowolone? A może każde dziecko 
chce po prostu być lubiane i szanowane, bawić się, przyjaźnić z innymi dziećmi i osiągać sukcesy w środowisku 
szkolnym? Jeśli wpadniemy w pułapkę myślenia o takim dziecku jako o “czarnej owcy” będzie nam niezwykle 
trudno pomóc mu. Prawdopodobnie będziemy się denerwować na dziecko za “wybory”, których naszym 
zdaniem dokonuje. Odbije się to na nauczycielu i na reszcie dzieci, których nauka zostanie zakłócona. 
 
Zamiast tego musimy zrozumieć skąd bierze się dane zachowanie, wczuć się w nie i (jeśli to możliwe) wspierać 
rozwój dziecka w innych kierunkach i dostrzegać korzyści płynące z innych zachowań. Naszym zadaniem, jako 
opiekunów, jest próba towarzyszenia dzieciom i udzielanie wsparcia w zrozumieniu ich życia emocjonalnego 
i panowaniu nad emocjami, które mogą mieć negatywny wpływ na zachowanie. Dlatego niezbędne staje się 
zrozumienie i korzystanie z inteligencji emocjonalnej. 
 
Szkoła jest “drugim domem” dziecka. Bezpieczną przestrzenią opartą na pozytywnym i troskliwym 
środowisku domowym. Dla szczególnie wrażliwych i podatnych dzieci staje się bezpieczną alternatywą - 
czasami jedyną szansą na doświadczenie opiekuńczego środowiska. Przyjazną przestrzenią, w której 
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doświadcza pozytywnych dorosłych wzorców, ma dostęp nie tylko do doświadczeń akademickich, ale też do 
tych wzbogacających jego życie emocjonalne. 
 
Dzieci z grup defaworyzowanych, „podwójnie specjalne”, bardziej podatne i wrażliwe, prawdopodobnie będą 
miały niższą tolerancję na sytuacje stresowe. Na skutek silnych emocji nie są w stanie opanować swojego 
stresu, lęku czy niepokoju. Mogą mieć problemy ze zrozumieniem co jest od nich wymagane, zaburzone 
umiejętności językowe czy dbania o siebie. Mogą się denerwować lub stać się agresywne, zastygnąć w 
bezruchu lub zachowywać się w sposób trudny do przewidzenia. Niezrozumiałe zachowanie może pojawić 
się bez wyraźnego powodu a dziecko najpewniej nie będzie chciało rozmawiać lub wchodzić w inne interakcje 
społeczne.  
 
Wiele dzieci (z niestabilnych rodzin, ze specjalnymi potrzebami) musi najpierw poczuć się swobodnie i 
bezpiecznie w bezpiecznym środowisku żeby mogło dojść do uczenia się. Takie dziecko może z niepokojem 
obserwować dorosłych prawdopodobnie spodziewając się od nich niebezpiecznych zachowań - takich z jakimi 
mają styczność w domu czy swoim środowisku. Jakakolwiek zmiana w rutynie czy środowisku (np. nieznajoma 
osoba dorosła, niespodziewane wydarzenie) może wywołać u dziecka silną reakcję stresową. 
 
Należy więc koniecznie pamiętać o tym, że dziecko pojawia się na zajęciach z przewagą lub obciążeniem 
wynikającym z poziomu wychowania i opieki, które otrzymało w środowisku domowych (lub dotychczas w 
systemie edukacji). Często odzwierciedla się to w sposobie bycia, zachowaniu, zwiększonej czujności czy 
wyglądzie dziecka. Skoro szkoła jest drugim domem czy istnieje sposób na to aby miała istotny wpływ na 
rozwój emocjonalny swoich uczniów? Jak może “wciągnąć” te dzieci, które z trudnością przywiązują się do 
nauczycieli, zasad, rutyny, uczenia się lub innych dzieci? 
 

Techniki socjometrii w dramie 
 
> socjometria – metoda badawcza w socjologii i psychologii społecznej polegająca na badaniu struktur władzy 
i komunikacji pomiędzy jednostkami w populacji. Przeważnie badane są relacje komunikacji jednostek w 
grupie lub relacje władzy i współpracy.  
 
> socjogram – graficzna reprezentacja stosunków między ludźmi więzi społecznych lub relacji sympatii–
antypatii, uznania itp. w grupie społecznej. 
 

→ poznanie stosunków międzyludzkich 
→ ujawnienie klik w grupie 
→ porównanie hierarchii oficjalnej z nieoficjalną 
→ uzyskanie informacji o istnieniu nieformalnych przywódców lub gwiazd socjometrycznych 
→ porównanie oficjalnych i nieoficjalnych kanałów informacyjnych; 

 
> gwiazda socjometryczna – osoba, która w trakcie badań uzyskała najwięcej pozytywnych wyborów; osoba 
najczęściej wybierana jako potencjalny partner interakcji, wobec której wiele osób ma pozytywne odczucia 
sympatii, przyjaźni itp. lub która wybierana jest jako osoba kompetentna. 
 
> klika – podgrupa osób dokonująca wzajemnych wyborów, lecz nie dokonująca wyborów wśród członków 
większej grupy, do której należy. 
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> łańcuch – struktura, która występuje podczas badania w okolicznościach, gdy osoba A wybierze w badaniu 
osobę B, a ona nie odwzajemni dokonanego wyboru. Wybór ten ma charakter jednostronny. 
 
> sieć – struktura, w której między wszystkimi osobami w danej grupie społecznej istnieją więzi; jest 
wskaźnikiem najwyższej spoistości grupy, ponieważ badane osoby dokonują wszystkich możliwych wyborów 
wzajemnych; 

→ im większa jest grupa społeczna, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo występowania tego typu 
struktury. 

 

" Samoocena socjometryczna – polega na zapytaniu każdej osoby badanej o to, kto ją wybrał bądź 
odrzucił w trwającym badaniu. Technika ta została wprowadzona Jacoba Moreno; 

" "Zgadnij kto?" – polega ona na podaniu opisu pewnego zachowania czy innych charakterystycznych 
cech pewnej osoby i pozostałe osoby z badanej grupy muszą wskazać osobę, która pasuje do 
podanych kryteriów. 

" Uporządkowanie – technika ta polega na uporządkowaniu wszystkich członków danej grupy z 
wyjątkiem siebie na podstawie danego kryterium. 

" Porównywanie – polega na porównywaniu parami członków badanej grupy według danego kryterium 
oraz wybór jednej osoby z pary, która posiada więcej charakterystycznych cech dla tego kryterium. 
Posługiwanie się tą techniką w dużej badanej zbiorowości jest bardzo uciążliwe, ponieważ 
zwiększająca się liczba zbiorowości powiększa liczbę możliwych par w grupie badanej. 

 
Uczenie się dziecka przez dramę według metody Dorothy Heathcote  pokazuje jak proste zadanie dramowe 
wydobywa z dzieci uznawanych za „upośledzone” inicjatywność, kreatywność, rozumienie czym jest zabawa 
i empatyczność’. Proces można prześledzić na filmie dokumentalnym: 
https://www.mantleoftheexpert.com/video/test-video-1/ 
 
 

BUDOWANIE RELACJI 
 
Wiemy z badań, że uczymy się nie tylko sami i dla siebie. Chcemy i jesteśmy motywowani robieniem tego z 
innymi, od innych ( nie tylko nauczycieli czy dorosłych) i na ich rzecz. Chętniej uczymy się od tych, do których 
czujemy się przywiązani, okazujących nam troskę i empatię, gotowych nas wspierać i dzielić się z nami swoją 
kompetencją. Dzieje się to w przyjaznej przestrzeni i społeczności zarówno realnej jak i symbolicznej. Na 
środowisko budujące relacje składają się nie tylko przedmioty fizyczne czy metaforyczne, np. rekwizyty, 
kostiumy, scenografia ale przede wszystkim klimat (atmosfera), który może ułatwić dzieciom odkrywanie 
własnych zainteresowań i mocnych stron, ale także pozwolić na popełnianie błędów (Runco 2007). Klimat 
stanowią trwałe wzory zachowań, postaw i uczuć, charakteryzujące życie w danej grupie (Limont 2010). 
Atmosferę sprzyjającą kreatywności tworzą otwartość, poszanowanie indywidualności i autonomii ucznia 
(Runco 2007). Środowisko sprzyjające ujawnianiu się pozytywnych relacji uczniów cechuje się tym, że:  
 

• pozwala uczniom na eksplorowanie różnych zagadnień i znaczeń 
• daje możliwość dokonywania rzeczywistych lub hipotetycznych wyborów poznawczych  
• dostarcza pracy z problemami, z którymi uczniowie mogą się identyfikować 
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• zachęca uczniów do dokonywania samooceny własnych zdolności poznawczych 
 
Ważne są jeszcze takie elementy, jak: wyzwanie, możliwość wywierania wpływu, wolność, 
otwartość/zaufanie, zapewnienie odpowiedniej ilości czasu na realizację pomysłu, humor i zabawowość, 
wsparcie pomysłów, możliwość dyskusji i podejmowania ryzyka oraz dynamizm (Limont 2010). Kluczowe jest 
także zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa, dzięki któremu będą mogli popełniać błędy, nie 
martwiąc się ośmieszeniem, czy karą innego rodzaju Istnieje wiele technik dramowych, które mogą służyć 
budowaniu relacji. Poprzez rozładowanie napięcia, poprawę dynamiki zespołu, poprawę koncentracji, 
rozładowaniu napięcia, budowaniu zaufania. Poniżej prezentujemy kilka technik, które można wykorzystać 
na zajęciach w tych celach. 
 
 

KONCENTRACJA 
 
To przykłady kilku krótkich form, które najlepiej sprawdzają się na początku zajęć. Pomagają  uczniom w pełni 
zwrócić uwagę na sytuację edukacyjną, zbudować i utrzymać skupienie, poprawić koncentrację. Przełamać 
lody, rozluźnić atmosferę. 
 

ODLICZ DO 10 
 
Zasady są bardzo proste - razem odliczacie do 10. Nie ma ustalonej kolejności, każdy może się odezwać kiedy 
chce. Jednak jeśli dwie lub więcej osób odezwie się w tym samym czasie zaczynacie odliczanie od początku. 

 
DZIEŃ DOBRY, DO WIDZENIA  
 
W kręgu po kolei mówcie do siebie Dzień dobry - zgodnie ze wskazówkami zegara. Po jakimś czasie w 
przeciwnym kierunku niech ruszy Do widzenia. Odwracajcie się do osoby, do której w danej chwili mówicie - 
pomaga to ostrzec sąsiada przed nadciągającym zwrotem. Jeśli zadanie wydaje wam się zbyt proste - możecie 
rzucić w krąg kilka dodatkowych Dzień dobry i Do widzenia. 
 
LATAJĄCE BALONY 
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Korzyści edukacyjne: 
• Rozładowanie napięcia 
• Poprawa dynamiki zespołu 
• Poznanie imion 

 

Materiały: 
• 5 balonów 

Liczba uczestników: 
• Zajęcie dla dużej grupy 

Podziel uczniów na pięcioosobowe grupy i każdej wręcz po balonie. Poproś ich, żeby na twój znak podrzucili 
balony do góry. Zadaniem każdej z grup jest utrzymać swój balon w powietrzu. Za każdym razem gdy ktoś 
uderzy w balon musi powiedzieć na głos imię osoby, która jako następna będzie miała w niego uderzyć. 
 

 
UKRYTY DYRYGENT 
 
Korzyści edukacyjne: 

> Poprawa skupienia i koncentracji 
> Zdobycie kontroli nad ciałem 

Liczba uczestników: 
> Ćwiczenie dla dużej grupy

 
Stańcie w kręgu. Rozpocznij ruch, twoje ruchy powinny być spokojne i wyraźne. W tym samym czasie 
uczniowie starają się podążać za twoim ruchem. Osoby, którzy stoją dalej niech naśladują ruchy swoich 
najbliższych sąsiadów. 
 
Jedna osoba opuszcza salę. Grupa wybiera nowego dyrygenta. Kiedy osoba spoza sali wraca, reszta grupy 
zaczyna się poruszać (pod przewodnictwem nowego dyrygenta). Ta powinna uważnie obserwować grupę, 
ponieważ jej zadaniem jest odgadnięcie, kto tym razem kieruje ruchem. Ma na to 3 podejścia. 
 
 
SAMURAJ
 
 
 
Korzyści edukacyjne: 

> Poprawa skupienia i koncentracji 
> Poprawa czasu reakcji 

 
Liczba uczestników: 

> Zajęcie dla dużych grup 
 
 
 
Uczniowie stają w kręgu. Jedna osoba wyciąga złączone dłonie w czyimś kierunku i krzyczy “Ha!”, w ten 
sposób wysyłając impuls. Zwróć uwagę, żeby uczniowie przy wysyłaniu impulsu nawiązywali ze sobą kontakt 
wzrokowy. Osoba, która otrzymała impuls, podnosi obie połączone z sobą ręce w górę i także krzyczy “Ha!”. 
Dwie osoby, które stoją po jej obu stronach, wyciągają połączone dłonie w jej kierunku (jakby chciały przeciąć 
ją w pół). One też krzyczą “Ha!”. Odbiorca wysyła impuls w ten sam sposób do kolejnego ucznia, posyłając 
impuls dalej. Grupa dalej reaguje w opisany sposób. Jeśli ktoś się pomyli lub zareaguje za wolno - wypada z 
gry.  
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Odbiorca może też wysłać impuls samemu sobie, podnosząc dwie złączone dłonie nad głowę, opuszczając je 
do klatki piersiowej i znowu unosząc. 
 
Uwagi:  

> Zwróć uwagę na utrzymanie kontaktu wzrokowego. Uczniowie, którzy odpadli z gry zostają sędziami. 
 
 
KROK PO KROKU 
 
Korzyści edukacyjne: 

> Nauka uważności 
> Utrzymanie skupienia 

Liczba uczniów: 
> Zajęcie dla dużych grup

 
Uczniowie stają w kręgu. Celem grupy jest to, aby każdy z uczniów przesunął się o jeden krok do przodu. 
Muszą postępować według trzech zasad: 
 

1.   Naraz może poruszyć się tylko jedna osoba. Może zrobić tylko jeden krok. 
2.   Grupa nie może się komunikować między sobą. 
3.   Osoby stojące obok siebie nie mogą poruszyć się jedna po drugiej. 
4.  

Dowolna osoba rozpoczyna grę robiąc krok do przodu. Po nim kolejna osoba też robi krok do przodu. Każdy 
porusza się wtedy kiedy wydaje mu się, że następuje jego kolej. Jeśli dwoje lub więcej uczniów ruszy się w 
tym samym czasie gra zaczyna się od początku. 
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BUDOWANIE ZAUFANIA I POCZUCIA  
PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY 

 
WĄŻ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korzyści edukacyjne: 
• Budowanie zaufania 
• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności 

 
 
 
 

Liczba uczestników: 
• Praca w małych grupach

 
Podziel uczniów na małe grupy. 4 do 6 osób ustawia się w kolumnie (jeden za drugim). Uczestnicy chwytają 
się nawzajem za ramiona. Ustalcie, kto będzie pierwszy, a kto ostatni w każdej z kolumn. Grupy ustalają 
między sobą niewerbalne sygnały oznaczające lewo, prawo, stop, do przodu i do tyłu. Wszyscy poza ostatnią 
osobą w kolumnie, która pełni rolę nawigatora, zamykają oczy. Nawigator musi bezpiecznie poprowadzić 
grupę (węża) z początkowego punktu do ustalonego punktu końcowego. Może posługiwać się jedynie 
wybranymi wcześniej niewerbalnymi sygnałami. Po dotarciu do punktu końcowego grupa zmienia 
nawigatora. Osoba, która była na przedzie zostaje nowym nawigatorem i prowadzi grupę z powrotem na 
początek. Gra trwa aż wszyscy będą mieli szansę pokierować wężem. 
 
Uwagi:  

• Zwróć uwagę na to aby węże nie wpadały na siebie. 
• Uczestnicy nie powinni ze sobą rozmawiać. 
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ZAPLĄTANI 

Korzyści edukacyjne: 
> Poprawa koncentracji 
> Budowa poczucia przynależności 

Liczba uczestników: 
> Aktywność dla dużej grupy

 
Nauczyciel opuszcza pomieszczenie. Uczniowie przypisują sobie numery (od 1 do x, gdzie x to liczba 
uczestników). Kiedy każdy z uczniów ma już swój numer, nauczyciel wraca do sali. Prowadzący losowo 
wywołuje numery. Uczeń, którego numer został wywołany wychodzi na środek sali i ustawia się w dowolny 
sposób. Następna osoba musi ustawić się obok niej tak, żeby jak najbardziej się z nią połączyć. Ćwiczenie jest 
kontynuowane aż wszyscy uczniowie staną się częścią rzeźby. W końcu uczniowie mogą zacząć się 
rozplątywać - w takiej samej kolejności w jakiej dołączali do rzeźby. Każdy, kto opuszcza ją musi tak ustawić 
pozostałych graczy, żeby załatać dziurę, która powstała po tym jak opuścił grę. 
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PO OMACKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Korzyści edukacyjne: 

• Zrozumienie pojęcia zaufania 
• Rozwinięcie zaufania 

 
Liczba uczniów: 

• Zajęcie dla dużych grup
 
Uczniowie ustawiają się w okręgu. Znajdź jednego ochotnika. Ochotnik staje pośrodku i zamyka oczy. Zaczyna 
chodzić w kółko. Pozostali uczniowie są odpowiedzialni za to, żeby nie wyszedł on poza okrąg. Jeśli zaczyna 
go przekraczać, osoba najbliżej niego delikatnie naprowadza go z powrotem do środka. 
 
Po chwili do środka może dołączyć kolejny ochotnik. Teraz pośrodku mamy dwie osoby wędrujące z 
zamkniętymi oczami. Pozostali uczniowie są teraz odpowiedzialni za obu ochotników. Dbają o to, żeby ci nie 
wpadali na siebie, nie wychodzili poza okrąg i ich ogólne poczucie bezpieczeństwa 
Po jakimś czasie wybieramy kolejnego ochotnika. 
 
Niech do środka dołączają kolejni ochotnicy, tak długo jak tylko możecie zapewnić, że wszystkie osoby z 
zamkniętymi oczami będą mogły bezpiecznie się poruszać. 
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MIKSER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Korzyści edukacyjne: 

> Zrozumienie pojęcia zaufania 
> Rozwijanie zaufania 

Liczba uczestników: 
> Grupy ok 7-8 osób

 
Podzielcie się w grupy po 7-8 osób. Ustawcie się w ciasnym kręgu, tak żeby wszyscy mogli stabilnie stać. Jedna 
osoba staje pośrodku. Zamyka oczy, krzyżuje ramiona na piersi i staje w bezruchu. Poddaje się reszcie grupy, 
która delikatnie popycha ją w różnych kierunkach.  
 
Każdy z grupy powinien mieć szansę znaleźć się pośrodku. 
 
Uwagi: Zwróć uczniom uwagę na to, żeby dbali o siebie nawzajem. 
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SKOK ZAUFANIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Korzyści edukacyjne: 
• Zrozumienie pojęcia zaufania 
• Rozwijanie zaufania 

 
Liczba uczniów: 

• Zajęcie dla dużej grupy

 
Uczniowie ustawiają się blisko siebie w dwóch rzędach. Stają przed stołem, zwróceni do siebie. Najwyżsi i 
najsilniejsi uczniowie powinni znaleźć się pośrodku rzędów. Wszyscy wyciągają ręce przed siebie, z dłońmi 
zwróconymi ku górze, delikatnie odchylając się do tyłu. Jeden z uczniów wchodzi na stół. Staje w bezruchu z 
ramionami skrzyżowanymi na piersi. Reszta oznajmia mu kiedy są już gotowi. Osoba na stole odlicza od trzech 
do jednego, po czym upada do tyłu w ramiona swoich kolegów i koleżanek. 
 
Uwaga: Nauczyciel, który skacze jako pierwszy może zrobić bardzo dobre wrażenie na grupie. Konieczna 
jednak jest ocena możliwości uczniów, na pewno nie jest to możliwe przy małych dzieciach. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 Uczenie się dziecka - diagnoza i budowanie relacji 

  30 

 
WYRAŻANIE SIEBIE 

 
PAJĘCZYNA PODOBIEŃSTW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Korzyści edukacyjne: 
• Wyrażanie siebie 

 
Materiały: 

• Kłębek włóczki 
 
Liczba uczniów: 

• Aktywność dla dużej grupy

Uczniowie stają w kręgu.  
 
Osoba, która trzyma kłębek zaczyna. Mówi coś o sobie (wartości, co lubi, czego nie lubi, zwyczaje) np. 
Uwielbiam podróżować. 
 
Wszyscy którzy mają tak samo i zgadzają się kolegą/koleżanką mówią: “Ja też”. Trzymając początek włóczki 
w ręku pierwsza osoba rzuca motek w stronę tej, która jako pierwsza powiedziała “Ja też”. Jeśli zgłosiło się 
więcej osób, to włóczka po kolei trafia do każdej z nich. Wszyscy z nich trzymają w ręku kawałek włóczki 
(można też owinąć się nią wokół pasa jak na ilustracji). 
 
Ostatnia osoba, która odpowiedziała “Ja też” trzyma w dłoniach kłębek i mówi coś o sobie, tym samym 
kontynuując ćwiczenie. 
 
Grajcie aż skończy wam się włóczka. 
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MÓJ DROGOCENNY PRZEDMIOT 
 
Korzyści edukacyjne: 

• Wyrażanie się precyzyjnie i z przekonaniem  
• Dzielenie się osobistymi historiami 

 
Materiały: 

• Przedmioty należące do uczniów 
 
Liczba uczestników: 

• Zajęcie dla dużej grupy
 
Poproś uczniów by przynieśli ze sobą przedmiot, który ma dla nich dużą wartość sentymentalną. Każdy 
przedstawia swój przedmiot i wyjaśnia dlaczego jest on dla niego istotny, gdzie i jak go zdobył a także jego 
historię. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy 
autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 
 

ROZDZIAŁ 4. 

PODSTAWOWE TECHNIKI  
DRAMOWE 

 
Korzystanie z dramy na zajęciach pozwala na wyjście poza podstawowe formy pracy. Zazwyczaj podczas 
tradycyjnych zajęć, gdzie uczniowie siedzą w ławkach i mają z sobą minimalny kontakt, są bardziej 
zachowawczy, spokojni i nieśmiali. Drama pozwala uczestnikom na otwarcie się na siebie nawzajem poprzez 
bezpośredni kontakt i współpracę. Każdy ma możliwość wzięcia pełnego udziału w procesie, może coś 
powiedzieć i dodać od siebie.  
 
Nauczyciel inkluzyjny ma do dyspozycji liczne techniki (konwencje), które określają rodzaj aktywności jej 
uczestników. Dla spójności niniejszego podręcznika techniki zostały ujęte w cztery kategorie zgodnie z 
podziałem konwencji dramowych zaproponowanym przez Jonothana Neelands’a i Tony’ego Goode’a (2000), 
ze względu na ich funkcje:  
 

1. Techniki kontekstu służą zbudowaniu postaci i sytuacji dramowych, czy też, jak to określa Dorothy 
Heathcote, „budowaniu wiary” w fikcję (Wagner, 1999). Z ich pomocą tworzone jest otoczenie 
rozgrywających się wydarzeń, tworzony jest kontekst sytuacji.  
 

2. Techniki narracji rozwijają fabułę. Koncentrują się na działaniach fikcyjnych postaci, istotnych 
wydarzeniach, dialogach, komunikacji, akcji, zbieraniu i przekazywaniu informacji.  
 
 

3. Techniki poetyckie służą uwydatnieniu tkwiących w dramie symboli, metafor, heurystyk a także 
budowaniu poetyki konkretnych wydarzeń, przedmiotów, postaci, przestrzeni. Pomagają w 
oderwaniu się od linii fabuły i przejściu na poziom symboliczny.  
 

4. Techniki refleksyjne pozwalają na analizę myśli postaci, na dodanie psychologicznego komentarza do 
jej zachowań, analizę motywów jej działań oraz przewidywanie ich konsekwencji. Niektóre techniki 
można ująć jednocześnie w kilka kategorii, np. rzeźba, która jest techniką kontekstu, służącą 
budowaniu postaci, może być także stosowana w ujęciu symbolicznym, jako próba wizualnego 
przedstawienia metafor, personifikacji, przenośnych znaczeń. Technika listu należy do technik 
narracyjnych (list narracyjny) jeżeli urealnia fikcyjną sytuację, pełni funkcję komunikacyjną i 
informacyjną. Jeżeli jednak uczestnicy zajęć piszą listy dotyczące ich emocji, myśli, potrzeb w fikcyjnej 
roli, to list przybiera formę refleksji (list refleksyjny) i mieści się już w grupie technik refleksyjnych. 
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W zależności od typu i tematyki zajęć mamy do dyspozycji rozmaite techniki dramowe. Poniższe zestawienie 
w żadnych wypadku nie ma na celu przedstawienia wszystkich istniejących technik. Chcemy jedynie 
przedstawić potencjał jaki niesie z sobą użycie dramy w ramach zajęć. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szczegółowe  opisy i przykłady zastosowań poniższych technik w edukacji inkluzyjnej zawarte są w 
dodatkowych materiałach projektu JIMAC dostępne na stronie www.joininandmakeachange.org Są to: 
 

• nauczyciel w roli 
• wchodzenie w rolę (doświadczanie siebie w danym sposobie bycia) 
• - granie roli (role play) 
• rozmowa w roli lub wywiad w roli 
• gorące krzesła 
• stopklatka 
• martwy obraz (still image) 
• obraz zatrzymany 
• obraz panoramiczny 
• rundka myślowa - uczestnicy scenki mówią co czują ich postaci 
• tworzenie roli na ścianie (role on the wall) - cała grupa uczestniczy w zarysowaniu i opisaniu 

postaci - zebranie informacji i postaw 
• pantomima 
• improwizacja 
• gry i zabawy integrujące i odprężające 
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GRY ROZGRZEWAJĄCE 
 
To najczęściej krótkie, bardzo dynamiczne ćwiczenia, które świetnie sprawdzają się na początku zajęć. 
Pozwalają uczestnikom na rozruszanie się i rozgrzewkę czy wstępne zapoznanie się. Dzięki swojej lekkiej, 
często zabawnej, niezobowiązującej formie są dobrym wprowadzeniem do dalszych form dramowych, 
zwłaszcza dla osób, które nie miały z nimi wcześniej styczności.  
 

BEREK Tej gry raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Można wprowadzić wariacje - “berka” 
przekazujemy stając komuś na stopie lub klepiąc go po łydce. 

RUSZ SIĘ Dla 5-osobowych grup. 4 osoby formują kwadrat, jedna staje pośrodku. Jej celem jest 
zdobycie jednego z rogów kwadratu. Osoby na rogach mogą zmieniać pozycje, ale 
muszą o tym powiadomić resztę, co mogą zrobić tylko za pomocą mimiki i gestów. 
Spróbujcie zrobić to szybko i uważajcie, żeby nikogo nie potrącić! 

GORĄCE 
KRZESŁA 

Ustawcie krzesła w okręgu (jedno miej niż jest osób w grupie) i ponumerujcie je. 
Jedna osoba staje pośrodku, reszta zajmuje miejsca na krzesłach. Nauczyciel 
wywołuje numery (2 lub więcej) a osoby z tych krzeseł muszą zamienić się miejscami. 
Nie można zająć tego samego krzesła a osoba pośrodku stara się usiąść na którymś z 
nich. Jeśli nauczyciel krzyknie OGIEŃ! wszyscy muszą zamienić się  miejscami 

KAŻDY KTO  
MA … 

Wariacja na temat poprzedniej gry z krzesłami. Tym razem osoba po środku 
wywołuje “Każdy kto ma…” lub “Każdy kto lubi…” (np. ma czarne włosy, lubi 
czekoladę itp.). Te osoby zamieniają się miejscami. Reszta zasad pozostaje taka 
sama. 
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SŁYSZAŁEŚ O 
PANI JONES? 

Jedna osoba zadaje pytanie. Reszta grupy po kolei dodaje co stało się Pani Jones. 
Możecie tylko pokazywać. Po pokazaniu swojego pomysłu trzeba powtórzyć 
wszystkie wcześniejsze. Np: 

- Słyszałeś o Pani Jones? 

- Nie, co się stało? 
- Nie żyje. 

- Jak to się stało? 

- A tak (i pokazuje czynność, potem dodając wszystkie wcześniejsze) 

KRĄŻĄCY 
ALFABET 

Ustawcie się w okręgu. Nauczyciel zaczyna grę - pokazuje kogoś palcem i mówi A. Ta 
osoba wskazuje kogoś i mówi B, ta osoba wskazuje kolejną i mówi C. I tak dalej. 
Grajcie tak szybko, jak możecie. Możecie też użyć nazw owoców, zwierząt, miast, itd. 

 
 

GRY NA KONCENTRACJĘ 
 

ODLICZANIE DO 
10 

Po kolei odliczacie do 10. Nie ma ustalonej kolejności, każdy odzywa się wtedy, kiedy 
chce. Jeśli 2 lub więcej osób odezwie się w tym samym czasie - zaczynacie od 
początku. 

ODLICZANIE 123 Ćwiczenie w parach. Na zmianę mówcie raz, dwa, trzy - tak szybko, jak tylko możecie. 
Możecie zamienić cyfry dźwiękami lub gestami. Możecie też połączyć wszystkie 
elementy 

DZIEŃ DOBRY, 
DO WIDZENIA  

W kręgu po kolei mówcie do siebie Dzień dobry - zgodnie ze wskazówkami zegara. 
Po jakimś czasie w przeciwnym kierunku niech ruszy Do widzenia. Odwracajcie się 
do osoby, do której w danej chwili mówicie - pomaga to ostrzec sąsiada przed 
nadciągającym zwrotem. Jeśli zadanie wydaje wam się zbyt proste - możecie rzucić 
w krąg kilka dodatkowych Dzień dobry i Do widzenia. 
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PRZESŁUCHANIE Gra dla 4 osób. Jedna z nich jest aktywna, reszta zadaje pytania. Jedna zadaje proste 
pytania matematyczne. Druga proste osobiste pytania (np. “Czy masz 
brata/kota/rybki?”). Trzecia pokazuje ruchy, które aktywna osoba musi powtórzyć. 
Jej zadaniem jest odpowiadanie na wszystkie pytania i jednoczesne powtarzanie 
ruchów. Dla zadających pytania - nie czekajcie na swoją kolej, możecie zarzucić 
swojego kolegę/koleżankę pytaniami.  

ZAWODY Każdy umieszcza na swoich plecach (lub na czole, ważne żeby sam jej nie widział) 
kartkę z wypisanym zawodem. Zadaniem uczniów jest odgadnięcie, jaki zawód mają 
na kartce. Mogą w tym celu zadawać proste pytania. Zamiast zawodów możecie użyć 
znanych postaci, nazw geograficznych, nazw zwierząt, itp. 

 
 
 

IMPROWIZACJA / OPOWIADANIE HISTORII 
 

MAGICZNE 
OBRAZKI 

W parach opowiadacie sobie historię. W miarę opowiadania !rysujcie” w powietrzu 
wszystko co mówicie (na wyimaginowanej kartce między wami).  

PRAWDA CZY 
FAŁSZ? 

Każdy po kolei wymienia kilka faktów o sobie - jeden prawdziwy a reszta zmyślona. 
Zadaniem grupy jest odgadnięcie, który z nich jest prawdziwy. 

PREZENTY Niegroźna improwizacja w parach. A. udaje, że daje prezent B. Może być tak duży lub 
mały jak tylko chcecie. Im mniej oczywisty prezent, tym gra staje się ciekawsza. B. 
mówi A. jaki prezent dostało i reaguje na niego w dowolny sposób. Może go nie 
chcieć, oskarżać A o kradzież, myśleć, że A ma nieczyste intencje, itp. Świetna gra na 
rozwijanie dialogu - udowadnia, że tworzy się sam i nie trzeba się nad nim długo 
zastanawiać. 

DOBRA I ZŁA 
WIADOMOŚĆ 

W kręgu po kolei opowiadacie historię. Każdy mówi po zdaniu, które na przemian 
powinny zaczynać się od “Dobra wiadomość to…” lub “Zła wiadomość to…”. 
Postarajcie się aby kolejne zdania nie wykluczały się, a raczej stanowiły dopełnienie 
historii. 

TAK, ALE… Uczniowie odpowiadają na pytania używając konstrukcji “Tak, ale…” 
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KOŚCI DO 
OPOWIADANIA 

Uczniowie po kolei rzucają kośćmi z symbolami. Każdy zaczyna od “Dawno, dawno 
temu” i w kilku zdaniach opowiada historię, która łączy z sobą wszystkie symbole. 

OPOWIADANIE ZE 
STOPKLATKI 

Uczniowie (2 do 3 osób) ustawiają się w improwizowanych stopklatkach. Reszta 
grupy próbuje opisać, co się dzieje na obrazku i nadać mu tytuł. 

ALBUM ZE 
ZDJĘCIAMI 

Podzielcie się na grupy. Każda grupa otrzymuje tytuł zdjęcia, które mają odtworzyć 
w stopklatce. Pozostałe grupy starają się odgadnąć tytuł zdjęcia.  

PROSTA 
HISTORIA 

Pierwszy gracz rozpoczyna historię słowami “Dawno, dawno temu…”. Każdy kolejny 
dodaje po jednym zdaniu do historii zaczynając od zwrotów: “Dawno, dawno 
temu…”, “I każdego dnia…”, “Wtem, pewnego dnia…”, “I z tego powodu…”, “I od 
tego dnia…”, itd. 

 

ZDJĘCIE Z 
WYPADKU 

Grupa improwizuje stopklatkę z wypadku drogowego. Potem poproś każdego z 
uczestników, żeby powiedział co czuje lub myśli w danej chwili. 

SCENARIUSZ 
INSPIROWANY 

Przedstaw uczniom zdjęcie lub znany obraz. Ich zadaniem jest wcielić się w rolę 
postaci ze zdjęcia - wyobrazić sobie co czują, widzą i myślą w tej chwili. Później 
odegrajcie scenkę widoczną na zdjęciu. Każdy z uczestników niech opowie co myśli i 
czuje jego postać. 

DIALOG 
INSTANT 

Zadanie w parach. Nauczyciel podaje zdanie rozpoczynające historię (przykłady 
poniżej) a pary odgrywają spontaniczną scenkę. Przykłady zdań: !Czy mógłbyś mi 
pomóc?”, !Co tutaj robisz?”, !I co my teraz zrobimy?”, !Ciiii… teraz robi się 
niebezpiecznie!”, !Przykro mi, ale nie masz wyboru!”, !Mamy zamknięte” 
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SZYBKIE PISANIE Na podstawie dowolnego obrazka/zdjęcia stwórz listę słów, które ci się z nim kojarzą. 
Masz na to minutę, nie poprawiaj nic w trakcie pisania, staraj się powstrzymać przed 
poprawieniem błędów ortograficznych.Używając powstałej listy stwórz krótkie 
opowiadanie lub wiersz. Pamiętaj, że największy wrogiem kreatywnego pisania jest 
zastanawianie się. Jeśli będziesz po prostu pisał, pomysły przyjdą do ciebie 
naturalnie. 

 
 

WRAŻLIWOŚĆ I PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY 
 

 

RZEŹBA W grupach, za pomocą swoich ciał stwórzcie litery, cyfry, rzeczy czy budynki. Wszyscy 
w grupie muszą być częścią rzeźby. Możecie pracować na różnych wysokościach, 
kłaść się na podłodze, stawać na krzesłach, podnosić kolegów, itp. 

CICHY LIDER Ochotnik wychodzi z sali. Jedna osoba prezentuje proste ruchy, a reszta je kopiuje. 
Po powrocie ochotnik musi odgadnąć kto jest liderem. 

KOŁYSKA 
ZAUFANIA 

Dobierzcie się w trójki. Dwie osoby stają naprzeciwko siebie a trzecia ustawia się za 
jedną z nich. Osoby stojące na zewnątrz kładą dłonie na ramionach tej pośrodku i 
delikatnie kołyszą nią do przodu i do tyłu. Uczeń pośrodku powinien delikatnie 
kołysać się na piętach i palcach. 

 
 
 

 

ŁAWKA W 
PARKU 

Pierwszy z graczy siada na ławce starając się opowiedzieć jak najwięcej na temat 
swojej postaci bez użycia słów. Drugi gracz dołącza jako postać, która będzie jej 
silnym dopełnieniem (wspierającym lub kontrastującym). Wchodzi w rolę od razu po 
opuszczeniu swojego miejsca. Obie postaci wchodzą w interakcję przez około 30 
sekund po czym pierwsza osoba znajduje sobie wymówkę aby opuścić ławkę. Do gry 
dołącza kolejny gracz z nową, pasującą do sceny postacią. 
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OBSERWACJA 
 

CO SIĘ 
ZMIENIŁO?  

Wszyscy wnikliwie obserwują salę i obecne w niej osoby. Ktoś wychodzi z sali, w tym 
czasie pozostali zmieniają coś w swoim otoczeniu lub wśród obecnych osób. Po 
powrocie osoba musi powiedzieć co się zmieniło. 

CO SIĘ 
ZMIENIŁO? (II) 

Ćwiczenie w parach. Patrzcie na siebie wnikliwie po czy zamknijcie oczy. Zmieńcie 
coś. Spróbujcie dostrzec zmianę. 

MYCIE SŁONIA 5 osób opuszcza salę. W tym samym czasie pozostali wymyślają dla nich scenkę (np. 
mycie słonia lub żyrafy, przewijanie niemowlaka, zmiana koła samochodu, itp.). Po 
powrocie: 
 A. Dostaje jasne instrukcje 
 B. Obserwuje jak A odgrywa scenkę 
 C. B odgrywa to co zobaczył dla C 
 C. C odgrywa scenkę dla D - D odgrywa ją dla E 
 E. odgrywa scenkę przed widownią, która ma odgadnąć hasło 

 



Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy 
autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 
 

ROZDZIAŁ 5.  

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK - 
POLSKA 

 
 
Zdaniem Dziedzic (1992) drama na lekcjach języka polskiego posiada, podobnie do dramy kreatywnej, cechy 
struktury dramatycznej: skupienie, napięcie, kontrast, konflikt, zdarzenia (rozwój intrygi z punktem 
kulminacyjnym i zakończeniem), niespodzianki, tajemnice, zaskoczenia i niespodzianki. Wobec obowiązku 
znajomości przerabianego tekstu przez uczniów ten element zaskoczenia realizowany jest zdaniem Dziedzic 
poprzez zastosowanie nieznanej techniki lub nowego wariantu wcześniej wykonywanego ćwiczenia. Zajęcia 
polonistyczne odwołujące się do wątków literackich przebiegają zgodnie z podstawowym schematem 
struktury dramy, czyli zdarzeniem rozgrywającym się w czasie, w połączeniu z retrospekcją i antycypacją. 
Ilustracją kompozycji dramowych wykorzystujących konflikt jest zawsze konflikt pomiędzy bohaterami 
literackimi lub postaciami w spornej sytuacji. Zasada kontrastu polega na tym, że nauczyciel po ćwiczeniach 
indywidualnych wprowadza gry zespołowe, po prezentacji żywych obrazów i rzeźb inspiruje rozmowy i 
dyskusje uczniów, proponuje improwizacje z tekstem lub opracowanie różnych wariantów zdarzeń 
literackich, po technikach ruchowych wprowadza pisanie i czytanie. Najważniejszy w dramie na lekcji zdaniem 
Dziedzic (1992) jest cel, jemu podporządkowuje nauczyciel temat, całą strukturę dramy i organizację pracy. 

 
 
O’Neill i Lambert (1991) opisując model dramy na lekcji  powołują się na kategorie Bolton’a (1979): ćwiczenia, 
gry dramowe i teatr, określane w polskiej literaturze przedmiotu jako „trójkąt Boltona” (Pankowska, 2000). 
Autorzy licznych pomysłów na lekcje dramowe, tłumaczonych na język polski (Dziedzic, 1991) wskazują na 
uzależnienie sukcesu takich zajęć w szkole od systematycznego rozwijania umiejętności nauczycieli jak i 
uczniów w zakresie samego posługiwania się medium dramy. Ćwiczenie tych umiejętności na lekcji nie 
powinno jednak mieć formy warsztatów aktorskich a odbywać się w ramach wybranego kontekstu np. 
utworu literackiego lub tematu lekcji. Podkreślają też doniosłość stosowania konwencji, których funkcją nie 
jest inscenizacja wydarzeń i postaci literackich, ćwiczenie dykcji i publicznych wystąpień, lecz dostarczenie 
dowodów i informacji z zakresu przedmiotu lekcji, punktu wyjścia do dociekań, alternatywnej rekonstrukcji 
wydarzeń, hipotetycznych rozwiązań badanego problemu i aktywizującej całą klasę struktury refleksji. 
Poniższe opisy dobrych praktyk zostały opracowane przez autorów pracujących w ramach projektu JIMAC i 
zostały przetestowane podczas licznych warsztatów, seminariów z nauczycielami z uczestniczących krajów. 
Pokazują one strukturę dramy i metody spójne z opisanymi celami. 
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PAWEŁ I GAWEŁ 
scenariusz zajęć inspirowany bajką A. Fredry Paweł i Gaweł (autor - ) 
 
Aleksander Fredro to jeden z klasycznych polskich autorów. Jego twórczość literacka dotyczyła polskich 
tradycji i dziedzictwa kulturowego, ale w bardzo specyficzny i oryginalny sposób. Był mistrzem ironii, za 
pomocą której 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 i cynik, a Gaweł to tyran, bezlitosny łowca, szukający zabawy buntownik według 
tradycji „zrujnowanych” polskich szlachciców, niewykształcony, radykalny, ksenofobiczny itp. Hasło, które 
obaj cytują (Mój dom jest moją twierdzą) odnosi się do konkretnego rozumienia wolności osobistej, ale obaj 
prześcigają się w naruszaniu tej wolności sobie nawzajem… 
 
CEL INSTRUMENTALNY: 
 

• Poznaj wiersz Aleksandra Fredry, zapoznaj się z sylwetkami postaci jako klasycznymi polskimi 
sąsiadami. 

• Połącz stereotypy myśliwych i rybaków z innymi elementami dziedzictwa kulturowego. 
• Wyciągnij wnioski, jak ironia jest wyrażana w różnych dziełach sztuki i jak odbiorcy mogą ją 

interpretować w kontekście zmian kulturowych i tolerancji 
 

CEL SPOŁECZNY/OSOBISTY: 
 

• Dowiedz się, jak radzić sobie z silnymi emocjami w sytuacji konfliktowej. 
• Dowiedz się, jak powstrzymać się od oceny opartej na stereotypach kulturowych. 
• Uzyskaj wgląd w działanie ego. 
• Poznaj konsekwencje znęcania się i fałszywej „wzajemności”/zemsty. 

 
CEL ESTETYCZNY: 
 

• Poznaj wartość klasycznego utworu literatury polskiej, języka i powiedzeń. 
• Techniki dramy. 

 
CEL EKSPRESYWNY: 
 

• Poznaj strategie zmiany negatywnego nastawienia do sąsiadów. 
• Zastanów się, jak działają stereotypy. 
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PAWEŁ I GAWEŁ 
Aleksander Fredro 

 

 
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. 
 

 
 
 
 

ROZGRZEWKA 
Podskoki 
Uczestnicy sesji poruszają się po sali i starają się podskoczyć dokładnie w tej samej chwili co nauczyciela, który 
robi to bez zapowiedzi. Uczniowie starają się skoncentrować na tym, aby nie patrzeć bezpośrednio na 
prowadzącego, tylko wczuć się w grupę i brać impuls do skoku od najbliżej znajdujących się osób. 
 
Rabuś 
Każdy z graczy otrzymuje chusteczkę, którą umieszcza za plecami. To jego ogon. Celem gry jest kradzież jak 
największej ilości ogonów, bez straty własnego. Nie wolno używać siły, ani blokować własnego ogona przy 
pomocy ręki. Każdy kto straci swój ogon odpada z gry, chyba że wcześniej udało mu się zdobyć ogon innego 
uczestnika. 

 
 

BUDOWANIE KONTEKSTU 
Sąsiedzi 
Uczestnicy odliczają do dwóch. Jedynki to Paweł, dwójki Gaweł. Siadają na krzesłach w kręgu. Prowadzący 
nie ma swojego krzesła i staje pośrodku. 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 



 Przykłady dobrych praktyk 

  43 

w środku stara się wykorzystać zamieszanie aby zdobyć krzesło. Kto zostanie bez miejsca dla siebie - 
kontynuuje grę. 
 
Kto jest kim 
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 “Sąsiedzi” 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.). 
 
Ścieżka dźwiękowa 
Uczestnicy podzieleni na dwie grupy (Pawły i Gawły) przygotowują 30 minutową ścieżkę dźwiękową, 
inspirowaną wydarzeniami z narracji wiersza, która mogłaby być słyszana nad ranem z ich mieszkania. 
 
 
 

DZIAŁANIE NARRACYJNE 
Listy 
Grupy piszą list do sąsiada żądając naprawy szkód i zadośćuczynienia za straty z zeszłej nocy (polowania i 
wędkowania) i zmiany ich nieodpowiedzialnego zachowania. 
 
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.). 
 
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. 
 
Projekcja w przyszłość 
Grupy zastanawiają się nad konsekwencjami manipulowania sąsiadem i eskalacją konfliktu. Proponują kilka 
scenariuszy, w tym wizje katastroficzne. 
 
 
 

DZIAŁANIE SYMBOLICZNE I REFLEKSYJNE 
 
Marzenia i koszmary senne 
Grupy przygotowują 3 stopklatki symbolizujące fragmenty snów Pawła i Gawła w związku z narastającym 
konfliktem. Po omówieniu snów uczestnicy wybierają najciekawsze fragmenty i animują stopklatki. 
 
W ciemnym korytarzu 
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Uczniowie pracują w parach składających się z jednego Pawła i Gawła. Wyobrażają sobie jak przebiegłaby 
rozmowa sąsiadów, gdyby obaj mieli ten sam sen. Spotykają się w wąskim korytarzu i muszą zacząć rozmowę 
aby zapobiec ewentualnej tragedii z koszmaru sennego. 

 
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 
 

Teatr Forum 
Prowadzący wybiera sytuacje najbardziej nacechowane emocjonalnie i prezentuje całej grupie. Korzystając z 
pomysłów zaczerpniętych z poprzednich improwizacji grupa testuje różne sposoby radzenia sobie z sytuacją. 
Chętni po kolei zastępują jednego z aktorów w prezentowanej scence, aby zaprezentować swoje rozwiązanie. 
 
Z życia wzięte 
Uczniowie przywołują przykłady znanych im z doświadczenia konfliktów między sąsiadami wraz z pomysłami 
na rozwiązanie ich. Próbują zastanowić się nad postawami sąsiadów i ocenić co sprzyja, a co niszczy dobre 
relacje sąsiedzkie. 
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MAŁPY I KLUCZE 

interwencja poprzez dramę autorstwa Adama Jagiełło-Rusiłowskiego 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
POTRZEBNE MATERIAŁY 

• kartki A4 
• kilka nietypowych kluczy (lub ich zdjęć) 
• pierwsze dwie minuty tej historii : https://www.youtube.com/watch?v=bgqWmPZetQE 
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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. 
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KWOKA 
(autorstwa Iwony Stankiewicz) 

 
CELE 
Pomoc uczniom w: 

- odkryciu społecznych zasad operowania zgodnie ze specyfiką kontekstu 
- radzeniu sobie z gnębieniem i stereotypowym traktowaniem 
- powstrzymaniu się od osądu i komunikacji z empatią i szacunkiem 

 
UZASADNIENIE 
Drama oferuje pole bezkarne, w którym można zgłębiać nieprzyjemne zachowania. Uczniowie mają do 
wyboru rozmaite role, dzięki którym mogą odkryć konsekwencje bycia osądzanym, obwinianym czy 
upokorzonym na oczach rówieśników. Fikcyjne postacie zwierząt oferują możliwość przyjęcia bezpiecznego 
dystansu oraz wystarczająco dużo humoru aby uruchomić krytyczne myślenie i twórczo rozwiązywać 
problemy zamieniając potrzebę dominacji na empatię i solidarność. 
 
MATERIAŁY 

• Wiersz Kwoka Jana Brzechwy - https://www.bookdepository.com/Kwoka-Jan-
Brzechwa/9788325904814 

• Maski, elementy stroju lub rekwizyty sugerujące zwierzęta gospodarcze (np. krowę, konia, świnię, 
owcę) 

 
ZADANIE 
Nauczyciel przedstawia wiersz. Może go przeczytać na głos lub pokazać uczniom to wideo : 
https://www.youtube.com/watch?v=44dL91Z-v-I 
 
To historia kwoki, która zaprasza zwierzęta hodowlane na jej przyjęcie w niewielkim kurniku. Krytykuje i 
szufladkuje każde zwierze jako niezręczne, śmierdzące, brudne itp. Uczniowie w parach starają się 
zaimprowizować interakcje między kwoką a wybranym zwierzęciem. Następnie relacjonują jak bardzo 
zwierzętom podobało się na przyjęciu. Następnie w małych grupach przeprowadzają burzę mózgów na temat 
tego jak i gdzie można zorganizować przyjęcie i jak powinien zachować się gospodarz aby wszyscy goście 
poczuli się mile widziani, docenieni i zaangażowani, niezależnie od ich cech szczególnych. Improwizują 
przyjęcie idealne gdzie wszyscy świetnie się bawią nie urażając przy tym innych. Na koniec uczniowie tworzą 
tunel myśli dla kwoki. Po jednej stronie podszeptują jej sposoby na bycie jeszcze bardziej wredną i okrutną w 
stosunku do gości. Po drugiej stronie radzą jej, jak mogłaby przeprosić za swoje zachowanie i wynagrodzić je 
zwierzętom. 
 



Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy 
autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 
 

ROZDZIAŁ 7.  

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK - GRECJA, CZECHY, 
SŁOWENIA 

 

12 BOGÓW W TARAPATACH 
scenariusz zajęć inspirowanych mitologią grecką (autorstwa …) 
 
Zgodnie z mitologią grecką, dwunastu greckich bogów mieszkało na 
najwyższym szczycie Olimp w północnej Grecji. Stamtąd obserwowali 
życie ludzi, interweniowali oraz kształtowali świat i przyrodę. 
 
Mieli ludzkie cechy i pasje. Dochodziło między nimi do walk i konfliktów, 
a każdy z nich chciał rosnąć  w siłę. Każdy bóg i bogini chronił(a) coś 
konkretnego i miał(a) specjalny symbol, który go/ją reprezentował. 

 
 

SCENARIUSZ 
 
Bogowie stanęli w obliczu poważnego problemu - ludzie na Ziemi poświęcali cały swój czas na toczenie 
krwawych wojen i nie okazywali żadnego szacunku swoim bogom. Nie czcili ich w świątyniach, ani nie składali 
im darów w ofierze. W tym samym czasie sami bogowie zaczęli spierać się o władzę i to, kto był najbardziej 
umiłowany przez lud. 
 
Z tego powodu Zeus pilnie zwołał Świętą Radę dwunastu bogów, żeby zdecydować, jak powinni stawić czoła 
tej sytuacji. 
 
Podczas Rady pojawiło się wiele dylematów. Po licznych oskarżeniach, niesprawiedliwych plotkach i kilku 
zagorzałych kłótniach, wspólnie podjęli decyzję. Postanowili podpisać święty kontrakt, w którym zobowiązali 
się do współpracy i utrzymania pokoju, tak aby stać się inspiracją i stworzyć ludziom przykład do 
naśladowania. 
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ROZGRZEWKA 
 

Złap piłkę 
W kręgu nauczyciel rzuca piłką i podaje swoje imię. Następna osoba robi to samo i gra toczy się dalej, aż 
wszyscy w kręgu przedstawią się. 
 

Od 1 do 4 - gra na rozruszanie 
Członkowie grupy spacerują po sali. Kiedy nauczyciel wywołuje numer od 1 do 4, dzieci postępują zgodnie ze 
wskazówkami: 
1  stań w miejscu 

2  chodź w zwolnionym tempie 

3  królewskie powitanie 
4  biegnij, jakby ktoś cię gonił 
 

 
BUDOWANIE KONTEKSTU 
 
Klasa „w roli” 
 
Nauczyciel przedstawia grupie scenariusz: „12 bogów w tarapatach”. 
 
1. ćwiczenie - Dowiedzmy się o 12 greckich bogach! 
 
Nauczyciel rysuje na papierze Świętą Górę Olimp. 
Grupa omawia w jaki sposób wyobraża sobie bogów. 
Nauczyciel przedstawia karty z bogami (obrazek z bogiem/boginią, ich symbole i podstawowe informacje- w 
mitologii greckiej każdy bóg/bogini ma przypisany symbol i rolę). 
Następnie nauczyciel przedstawia drzewo genealogiczne i przekazuje karty uczniom. 
Każdy musi przedstawić boga/boginię ze swojej karty i umieścić ją w odpowiednim miejscu na drzewie 
genealogicznym. 
(Jeśli grupa liczy więcej niż 12 osób, rozdzielamy karty między grupy). 
 

Stopklatka – adaptacja mojej roli: 
Teraz każdy przyjmuje rolę: przedstawia swoją rolę w formie stopklatki w oparciu o informacje z karty*. 
 
* Aby lepiej pokazać swoją rolę, można używać rekwizytów przyniesionych przez nauczyciela. 
 
2. ćwiczenie - Narracja: „Konflikty 12 bogów” 
 
Nauczyciel opisuje problem: Bogowie cały czas się kłócą, tworzą spiski, nie dbają o problemy ludzi. Zapomnieli 
o swojej roli i odpowiedzialności. 
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W tym samym czasie ludzie toczyli swoje wojny i stracili wiarę oraz szacunek dla bogów. Bogowie oskarżali 
się nawzajem o tę sytuację. 
 
Zeus, ojciec i przywódca bogów, musi zmierzyć się z problemem … 
 
3. ćwiczenie - Nauczyciel w roli i improwizacja w grupach: „Święta Rada” 
 
Nauczyciel w roli Zeusa zwołuje Świętą Radę. Uczniowie dzielą się na trzy grupy i otrzymują wskazówki do 
zadania. 
 

# PIERWSZA GRUPA: Co się stało? Jak to się zaczęło? (FAKTY) 

# DRUGA GRUPA: Jakie są powody (PRZYCZYN Y) 

# TRZECIA GRUPA: Jak możemy rozwiązać tę sytuację? (PROP OZYCJE) 
 
Każda grupa otrzymuje 15 minut na burzę mózgów i dyskusję oraz przygotowuje krótką improwizację. Grupy 
zapisują swoje przemyślenia na tablicy by później przedstawić je reszcie.  
 
Nauczyciel w roli Zeusa prowadzi dyskusję. 
 
4. ćwiczenie - Stworzenie „Świętego Kontraktu” 
 
NARRACJA: Nauczyciel w roli Zeusa podsumowuje i kończy radę oraz sugeruje spisanie „Świętego Kontraktu”, 
pod którym podpiszą się wszyscy bogowie. Następnie będzie przez nich szanowany, a dla ludzi stanie się 
przykładem dobrego postępowania. 
 
Na tablicy uczniowie zapisują słowa kluczowe do kontraktu i podpisują go. 
 
5. ćwiczenie - Podsumowanie 
 
Grupa, poza rolą, omawia w kręgu swoje wrażenia. 
Uczniowie omawiają takie pytania jak: 

• Jak się czuli w swojej roli? 
• Co myślą o konwencji „Świętej Rady” i zarządzaniu konfliktami 
• Co zapamiętają z historii 12 bogów? 

 
Na koniec grupa tworzy „plakat słowny”, wypisując słowa lub frazy, które wpłynęły na nich pozytywnie 
podczas wykonywania ćwiczenia.  
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JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KAROL IV   
I BUDOWA MOSTU KAROLA 

scenariusz zajęć inspirowany budową Mostu Karola w Pradze (autorka: Radka Svobodová) 
 
POTRZEBNE REKWIZYTY 
 
# portret Karola IV 

# rycina Pragi z XIV wieku prezentująca miasto 
przecięte rzeką Wełtawą 

# rysunki przedstawiające budowę mostu w XIV 
wieku 

# karty przedstawiające średniowieczne rodziny 
(rysunek plus opis) 

# kamień węgielny mostu (symboliczny) 

# królewski kostium dla Karola IV 

# dwie kartki do flipchartu 

# markery 

# kawałki materiału, prześcieradeł i szalików do 
wykonania improwizowanych średniowiecznych 
kostiumów

 
ROZGRZEWKA - cofnijmy się w czasie 
 
Grupa przechadza się po sali przy akompaniamencie oryginalnej muzyki z XIV wieku. Nauczyciel daje 
wskazówki, np.:

# Przechadzaj się jak król z tej epoki. 

# Pozdrówcie się jak królowie. 

# Chodź jak biedak 

# Chodź normalnie. 

# Chodź jako .... (szlachcic, duchowny, kowal, 
rycerz, itp)…

 
Co wiemy o Jego Królewskiej Mości Karolu IV i jego czasach 
[Kartka do flipchartu i markery na podłodze, na środku kartki znajduje się portret Jego Królewskiej Mości Karola IV, cicha 
muzyka z rozgrzewki gra w tle.] 
 
Grupa siada na podłodze wokół kartki. 
Nauczyciel zachęca grupę do odgadnięcia, kim jest postać z portretu. W tym celu zadaje pytania.  

• -Co wiemy lub domyślamy się na jego temat? Co wiemy o czasach, z których pochodzi i o muzyce z 
tamtego okresu?  

Grupa wspólnie próbuje opisać postać Karola IV na podstawie dostępnych im informacji, które zapisuje na 
kartce. 
 
Po zakończeniu zadania nauczyciel prezentuje grupie postać Karola IV (krótki zarys jego postaci). 
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NARRACJA - o rzece Wełtawa 
Nauczyciel opowiada: 

„W czasie jego panowania rzeka Wełtawa dzieliła Pragę w ten sposób (pokaż 
rycinę). Dawno, dawno temu na rzece postawiono drewniany most, lecz 
został on zniszczony przez powodzie. Tak więc w latach 1158-1172 
zbudowano kamienny most, zwany mostem Judyty, łączący obie części 
miasta”. 

 
Rodziny na Moście Judyty w 1341 roku 
[Jest rok 1341. Uczniowie są podzieleni na 4 mniejsze podgrupy, każda z nich otrzymuje informacje na temat jednej ze 
średniowiecznych rodzin: kowal, arystokracja, duchowni, właściciele tawerny.] 
 
Grupa wspólnie decyduje w jaki dzień rozgrywa się akcja (niedziela lub dzień roboczy). Następnie wszystkie 
podgrupy przygotowują improwizację dotyczącą tego, w jaki sposób most Judyty wpisuje się w życie ich 
rodziny. Improwizacja odbywa się na moście. Zadaniem grup jest zaimprowizowanie scenki w której przekażą 
publiczności jak największą ilości informacji z otrzymanych wcześniej kartek i ilustracji. Grupa może użyć 
przygotowanych wcześniej kawałków materiału i szalików do stworzenia improwizowanych kostiumów. 
 
[W międzyczasie nauczyciel przygotowuje symboliczny most (wyznacza go na podłodze np. kredą, sznurkiem czy 
poduszkami). Kiedy grupy są gotowe z przygotowaną improwizacją, nauczyciel pokazuje im „most”. Grupy mogą dostać 
więcej czasu na dostosowanie swoich scenek do nowej przestrzeni.] 
 
Podgrupy, jedna po drugiej, odgrywają swoje scenki. Po każdej prezentacji nauczyciel zachęca resztę grupy 
do opowiedzenia co to była za rodzina i czego się dowiedzieli o jej członkach i ich życiu. 
 
Jeśli brakuje jakiejś informacji, nauczyciel może ją uzupełnić lub grupa może przeczytać otrzymane informacje 
i pokazać obrazek. 
 
NARRACJA - o wiosennych roztopach na rzece 
Nauczyciel opowiada: 

„Jest luty 1342 roku. Nagle zrobiło się bardzo ciepło. Na rzece Wełtawa pęka 
lód. Dniem i nocą miasto przeszywają głośne odgłosy pękającego lodu. 
Istnieje duże niebezpieczeństwo powodzi, a Mostowi Judyty zagraża lód i 
woda z wiosennych roztopów”. 

 
Straszne rodzinne historie o wiosennych odwilżach Wełtawy 
Grupa ponownie wciela się w role członków rodziny. Oczywiście każda rodzina ma wiele przerażających 
historii o wiosennej odwilży Wełtawy. O lodzie i masie wody pochodzącej z wiosennych odwilży itp. Każdy w 
swojej roli rozmyśla tych o wszystkich okropnych historiach, które słyszał na ten temat od swojej babci, 
rodziców, sąsiadów... 
 
Rynek i dzielenie się historiami 
Nauczyciel opowiada: 

„Dziś na placu Mala Strana (to miejsce do dziś znajduje się bardzo blisko rzeki) 
odbywa się duży targ. Wszyscy tam idziecie i oczywiście dzielicie się tymi 
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historiami. I słyszycie rzekę, wielkie uderzenia lodu (jesteście blisko rzeki). W 
swojej roli udajcie się do miejsca, w którym jesteście na rynku, pomyślcie o 
tym, co robicie. Jeśli coś sprzedajecie, weźcie rekwizyty”. 

Następnie nauczyciel liczy 3-2-1 – stopklatka. Kiedy wszyscy stoją w improwizowanych obrazach, odlicza 3-2-
1 akcja. 
Stopklatka ożyje w nieprzygotowanej improwizacji, bohaterowie opowiadają przerażające historie o 
wiosennej odwilży. 
 
Nauczyciel w roli ogłasza uszkodzenie Mostu Judyty. 
[Do improwizacji dołącza nauczyciel w roli przerażonej kobiety (może założyć sobie szalik na głowę).] 

 
„Pomocy! Słuchajcie wszyscy, pomóżcie, Most Judyty jest uszkodzony! Rzeka 
go zniszczyła! Jak dotrzemy do domu po drugiej stronie rzeki?” 

Uczniowie reagują w swoich rolach. Po kilku minutach nauczyciel (poza rolą) mówi „stopklatka”. 
 

Co myślą bohaterowie 
Stopklatki (zaimprowizowane obrazy) zostają, nauczyciel po kolei klepie każdego po ramieniu, postać mówi, 
co w tej chwili myśli. 
 

Jak powstawały mosty w XIV wieku 
[Grupa siedzi w kręgu na podłodze. Nauczyciel pośrodku umieszcza obrazek przedstawiający budowę mostu.] 
 
Nauczyciel zadaje grupie pytania: 

„Co widzicie? Jaką siłą roboczą się posługiwano? Jakie mieli narzędzia? Czy to 
było bezpieczne? Jakie posiadali umiejętności? ...” 
 

Karol IV pyta swoich doradców 
Karol IV wzywa swoich doradców. Grupa wspólnie ustala jak wygląda rada (nauczyciel zadaje pytania 
pomocnicze). Kto mógł być w tamtych czasach doradcą króla? Jak rozmawiano z królem? Kto pierwszy 
przychodzi na dwór? Czy król przychodził z zapowiedzią? Kto chce być heroldem króla? Co robią wszyscy na 
dworze, kiedy przychodzi król? 
[Następnie nauczyciel przebiera się w kostium Jego Królewskiej Mości Karola IV.] 
 
 
Herold zapowiada wejście króla. Nauczyciel w roli szlachetnie przechadza się po sali i mówi: 

„My, Karol IV, z łaski Bożej Książę Moraw, Król Czech i Cesarz Świętego 
Cesarstwa Rzymskiego, postanowiliśmy wezwać was, moi poddani, z prośbą 
o rady. Czy powinniśmy zbudować nowy most na rzece Wełtawie w naszej 
ukochanej Pradze? Teraz idźcie i zbierzcie dla nas wszystkie za i przeciw. 
Pracujcie z najlepszą wolą i pomocą Boga. Jutro chcemy usłyszeć wasze rady”. 
 

[W zależności od liczby osób na zajęciach nauczyciel w roli może podzielić grupę na dwie mniejsze.] 
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Przygotowanie porad 
Grupy wymieniają zalety i wady budowy nowego mostu. Przygotowują też sposób w jaki (i kto) przedstawi 
królowi porady. 
 

Karol IV słucha swoich doradców 
[Ponownie nauczyciel wciela się w rolę Karola IV i rozpoczyna się ceremonia z udziałem króla.] 
 
Nauczyciel jako Karol IV prosi swoich doradców o przedstawienie tego, co przygotowali. Reaguje na ich 
propozycje w należycie królewski sposób - bardziej niewerbalnie niż werbalnie. 
 
[Po prezentacji nauczyciel jako Karol IV przechadza się powoli, rozmyślając.] 
Następnie ogłasza: 

„My, Karol IV, z łaski Bożej Książę Moraw, Król Czech i Cesarz Świętego 
Cesarstwa Rzymskiego wybrani w 1357 roku po Chrystusie. Zbudujemy nowy 
kamienny most, który połączy obie strony rzeki Wełtawa w naszym 
ukochanym mieście Pradze. Most będzie nosił nasze imię. Prosimy naszych 
astrologów, aby ustalili najlepszą datę i godzinę umieszczenia kamienia 
węgielnego pod naszym nowym mostem. Zdecydowaliśmy, że mistrzem 
budowy będzie młody budowniczy Petr Parler i jego hutnicy”. 

 
 

Rodziny reagują na wieści o moście 
Nauczyciel wzywa ojców poprzednio wyznaczonych rodzin (głowy rodziny), duchownych i arcykapłana. Z dala 
od reszty grupy udziela im tajnych instrukcji: 

“Jesteś bardzo zły na króla, ma zamiar zbudować nowy most dla swojej 
chwały, będzie to bardzo kosztowne, mistrzem budowy będzie młody 
budowniczy Petr Parler, który jest takim dzieciakiem, ma tylko 25 lat, i 
zapytałem astrologów o datę… i wreszcie, co to będzie dla nas 
oznaczać” 

[Od samego początku sceny rodziny siedzą przy stole (jest wieczór), czekając z kolacją na przyjście ojca. Wszystkie rodziny 
jednocześnie improwizują. Po krótkim czasie nauczyciel wysyła ojcom „gorące wieści” (tajne pouczenia) do ich rodzin. 
Improwizacja trwa nieprzerwanie.] 
 
Opinia rodzin 
Każdy członek rodziny przygotowuje jedno zdanie, które podsumowuje jego opinię z poprzedniego dialogu 
rodzinnego. Jedna po drugiej na zmianę odzywają się kolejne rodziny, a członkowie po kolei wypowiadają 
ważne zdanie z poprzedniego dialogu. 
Rodziny, które czekają w kolejce słuchają. 
 

Karol IV kładzie kamień węgielny pod nowy most. 
[Grupa dzieli się na pół: stają w dwóch rzędach naprzeciwko siebie, w odległości około 2 metrów między rzędami, tworząc 
aleję. Uczniowie pozostają w swoich rolach (jako członkowie poszczególnych rodzin).] 
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Nauczyciel w roli Karola IV dzierży rekwizyt – kamień węgielny nowego kamiennego mostu i przechodzi 
między rzędami. Każdej osobie po kolei rzuca królewskie spojrzenie. Kiedy ktoś jest obserwowany przez 
Karola IV, mówi głośno, co myśli o tej postaci. „Karol IV” nie reaguje, bo to jest tylko w głowach ludzi. 
 
 
Zanim Karol IV wejdzie na aleję, mówi: 

„My, Karol IV z łaski Bożej Książę Moraw, Król Czech i Cesarz Świętego 
Cesarstwa Rzymskiego, dziś 9. 7. 1357 dokładnie o 5:31 położymy kamień 
węgielny pod nasz nowy most, który będzie nosił nasze imię.  Dokładnie tak, 
jak zdecydowali nasi astrologowie, liczby idą w linii rok 1357, dzień 9, miesiąc 
7, 5. 31. Linia liczbowa to 1-3-5-7-9-7-5-3-1” 

[Kiedy Karol IV zbliża się do końca alei, uroczyście składa kamień węgielny i wychodzi.] 
 
Rodziny na Moście Karola obecnie 
Nauczyciel opowiada: 

„Obecnie Most Karola wciąż łączy obie strony rzeki w Pradze. Jego długość 
wynosi 520 metrów, szerokość 10 metrów i jest wsparty na 16 filarach”. 

Uczniowie ponownie wracają do podgrup z części o średniowiecznych rodzinach.  
Wspólnie zastanawiają się:

# Jak dzisiaj wyglądają te rodziny? 

# Kto jest dzisiejszą arystokracją? 

# Czy duchowni się zmienili? 

# W jaki sposób most jest obecnie częścią ich życia? 
 
*Obecnie na moście obowiązuje jedynie ruch pieszy ze względu na ochronę dziedzictwa narodowego. 
Każda z rodzin przygotowuje improwizację, jak Most Karola wpisuje się w życie takiej rodziny w dzisiejszych 
czasach. W czasie pracy małych grup nauczyciel ponownie tworzy most. 
[Kiedy grupy są gotowe do przygotowania improwizacji, nauczyciel przedstawia im przestrzeń „Mostu Karola”.] 
Podgrupy po kolei odgrywają swoje scenki. 
 
REFLEKSJA 
Jakie zmiany zaszły między 1357 rokiem, a dzisiaj? 
[Uczestnicy siedzą w kręgu na podłodze wokół flipchartu z markerami, pośrodku napisane 1357-2019 (lub rok obecny).] 
 
Nauczyciel instruuje: 

„Most Karola stoi. Ale co się zmieniło od 1357 roku do dzisiaj? Powiedzcie to 
na głos i zapiszcie. Słuchajcie się nawzajem, starajcie się nie powtarzać 
zapisanych rzeczy”. 
 

Uczniowie próbują znaleźć różnice w różnych aspektach życia (np. jedzenie, edukacja, język, muzyka, środki 
transportu, medycyna, itp.). Pod koniec zadania chętny prezentuje na głos wszystkie różnice, na jakie wpadła 
grupa. 
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JOŽE PLEČNIK 
scenariusz gry inspirowanej postacią historyczną autorstwa (…) 

 
 
 
Jože Plečnik był światowej sławy architektem, największym w całej Słowenii. Dzięki niemu Lublana zyskała 
zupełnie nowy wizerunek. Urodził się 23 stycznia 1872 roku w Lublanie, zmarł 7 stycznia 1957 roku w swoim 
domu w Trnovo. 
 
Do jego najważniejszych dzieł należą Biblioteka Narodowa i Biblioteka Uniwersytecka, Žale (Ogród Wszystkich 
Świętych), Most Szewców, most nad Gradaščicą, trzy mosty z halami targowymi, Križanke, stadion Bežigrad i 
kościół św. Franciszka z Asyżu w Šišce. Zrewitalizował również ulicę Vegova aż do drogi Trnovo, a także bulwar 
Trnovo i nabrzeże wzdłuż Ljubljanicy. 
 

KRĄG ZAWODÓW 
Przygotowanie 
Na pojedynczych karteczkach wypisz następujące zawody: ksiądz, murarz, inżynier, burmistrz, stolarz i 
architekt. [Wszystkie zawody są związane z dorobkiem Plečnika. Współpracował z szeregiem specjalistów z 
wyżej wymienionych zawodów.] 
Potrzebujesz krzeseł (o jedno mniej niż liczba uczniów). 
 
Ćwiczenie 
Ustaw krzesła w kręgu. 
Uczniowie chodzą wokół krzeseł a kiedy nauczyciel klaśnie muszą usiąść na najbliższym krześle. Uczeń, 
któremu się to nie udaje, otrzymuje notatkę z zawodem. Musi przyjąć odpowiednią rolę i odpowiadać na 
pytania pozostałych uczniów. Ich zadaniem jest odgadnięcie, jaki zawód wykonuje uczeń stojący pośrodku.  
Powtórz to 6 razy, aż wykorzystacie wszystkie karteczki. Architekt powinien być ostatnią profesją, którą 
odkrywasz. 
* Uczeń w środku nie może używać czasownika określającego zawód. Uczniowie nie powinni pytać: Co robisz? Kim 
jesteś? Ich celem jest uzyskanie jak największej liczby informacji. 

  
Zakończenie 
 Kim jest architekt? (dyskusja) 
 

JOŽE PLEČNIK NA ŚCIANIE 
Przygotowanie 
Podzielmy życie Jože Plečnika na trzy części. 
 
Część 1 (1872-1888): urodzony 23.1.1872, matka Helena, ojciec Andrej (stolarz), zgrana i bardzo religijna 
rodzina, jedna siostra, dwóch braci: Janez (lekarz), Andrej (ksiądz), bez sukcesów w szkole, pracuje w 
warsztacie ojca, bardzo utalentowany. 
 
Część 2 (1888-1921): dostaje drugą szansę na „naukę”, 
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Część 3 (1921-1957): 
 
Na każdą część życia przygotuj Jože na ścianie (przykłady [na końcu rozdziału/książki?]). 

 
Ćwiczenie 
Podziel uczniów na grupy po 5-6 osób. Każda grupa otrzymuje 3 Jože na ścianie (część 1, część 2, część 3). 
Używając Jože na ścianie, dzieci muszą rozszyfrować życie Jože Plečnika i zrobić po jednej STOPKLATCE dla 
każdego Jože na ścianie. 
 
 
Prezentacja: 
 

1. Omów wlata młodzieńcze Jože Plečnika - wszystkie grupy prezentują stopklatkę, którą przygotowały 
na podstawie Jože na ścianie cz.1 
 

2. Omów lata życia dorosłego Jože Plečnika - wszystkie grupy prezentują stopklatkę, którą przygotowały 
na podstawie Jože na ścianie cz.2 

 
3. Omów starość Jože Plečnika - wszystkie grupy prezentują stopklatkę, którą przygotowały na 

podstawie Jože na ścianie cz.3 
 
 

Zakończenie: 
Kim jest Jože Plečnik? 
 
 
 

DZIEŁA PLEČNIKA NA INSTAGRAMIE 
Przygotowanie 
Wybierz najważniejsze dzieła Plečnika w Lublanie, Pradze i Wiedniu. Wydrukuj zdjęcia prac (może być więcej 
różnych zdjęć jednej pracy). Na odwrocie zdjęć zapisz informacje o pracy na zdjęciu (nazwa, miejsce, opis). 

 
Ćwiczenie 
 

1. Utwórz krąg i umieść zdjęcia pośrodku. Poproś uczniów, aby wszyscy wybrali jedno dzieło, który ma 
na nich największy wpływ. -> Każdy uczeń podaje nazwę i miejsce pracy oraz wyjaśnia, dlaczego ją 
wybrał. 

 
2. Każdy student tworzy post na Instagramie z wybranym zdjęciem. I przypina go na tablicy. 

 
3. Uczniowie wspólnie oglądają wszystkie zdjęcia na tablicy. 
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NABÓR WNIOSKÓW 

Przygotowanie 
Przygotuj dokumentację o niezrealizowanych pracach Plečnika. 
 

1. Most Rzeźników 
2. Katedra Wolności 
3. Mauzoleum [France Prešerena] 

 
 

Ćwiczenie 
Podziel uczniów na cztery grupy. 
Powiedz im, że miasto Lublana zdecydowało się sfinansować wykonanie jednej z niezrealizowanych prac 
Plečnika. Otwarto nabór wniosków. Uczniowie muszą zgłosić swoje plany projektów. 
Grupa 1: Most Rzeźników 
Grupa 2: Katedra Wolności 

Grupa 3: Mauzoleum [Francji Prešern] 
Grupa 4: Komisja

 
Prezentacja 
Każda grupa przedstawia swój własny projekt. 
 
Zakończenie 
Komisja decyduje, który projekt będzie finansowany przez miasto Ljubljana. 
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ZAPAMIĘTANE 
Przygotowanie 
Przygotuj dwa stosy kart. Pierwszy stos zawiera pytania, a drugi pasujące do nich odpowiedzi na temat życia 
Jože Plečnika. 
 
Ćwiczenie 
Dwóch ochotników (zwanych dalej graczami) zostaje poproszonych o wyjście z pokoju. Reszta uczniów 
otrzymuje po jednej karcie i musi znaleźć swoją parę. Kiedy uczniowie połączą się w pary, ustawiają się na 
sali w taki sposób, żeby pary nie stały obok siebie. 
 
Gracze są zaproszeni do przyłączenia się do grupy. Pierwszy gracz wybiera jedną osobę, która musi odczytać 
swoją kartę. Następnie gracz wybiera inną osobę, która również odczytuje swoją kartę. Jeśli dwoje z nich ma 
pytanie i poprawną odpowiedź, są pasującą parą. W tym przypadku gracz otrzymuje kolejną szansę na 
dopasowanie i kontynuuje. Jeśli dwie wybrane osoby nie pasują do siebie, następuje kolej drugiego gracza. 
Celem gry jest zebranie jak najwięcej dopasowanych par. 
 
Zakończenie 
Podsumowanie i ocena programu zajęć.



Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy 
autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 
 

ROZDZIAŁ 8. 

EWALUACJA DRAMY 
 

Liczne analizy wykazują, że w porównaniu z rówieśnikami, którzy nie uczestniczą w żadnych edukacyjnych 
zajęciach teatralno-dramowych, osoby uczące się poprzez dramę: 
 

• lepiej wypadają w ćwiczeniach z czytania i lepiej rozumieją zadania, 
• lepiej się wysławiają i porozumiewają z rówieśnikami, 
• bardziej lubią zajęcia szkolne, 
• chętniej i bardziej samodzielnie rozwiązują twórcze problemy,  
• lepiej radzą sobie ze stresem, 
• wykazują większe zainteresowanie uczestnictwem w sprawach publicznych, 
• są bardziej empatyczne: mają szacunek i zrozumienie dla „obcych”, 
• są skłonniejsze zmienić swój punkt widzenia, 
• są bardziej oddane kreowaniu swojej przyszłości i mają więcej planów, 
• wolą tworzyć a nie tylko oglądać wydarzenia kulturalne, 
• częściej przejmują role liderów w klasie, są bardziej przedsiębiorczy,  
• mają większe poczucie humoru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najsilniejsze oddziaływanie dramy w szkole, poza umiejętnością czytania, dotyczyło tak zwanych miękkich 
kompetencji, a zwłaszcza otwartości na inny punkt widzenia, empatii i gotowości do angażowania się w 
zadania nawet najbardziej zróżnicowanych zespołów. Drama była też dla badanych ważnym powodem 
przychodzenia do szkoły, podtrzymywania relacji z nauczycielami i pomagała w ogólnej motywacji do uczenia 
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się. Na jej polu bezkarnym udało się zaangażować uczestników w uczenie się czegoś zupełnie poza 
programowego, podzielić się swoja pasją, bujną wyobraźnią, wartościami, troską o przyszłość świata. 
Wykazać się inicjatywnością, talentem, zadatkami na przyjaciela, partnera, kochanka, wyżalić na opresję, 
samotność, niepełnosprawność, nietolerancję czy wykluczenie. Drama to szansa na obdarowanie siebie 
uważnością bez względu na to, jak to co wymaga uwagi ma się do programu szkolnego. 
Z badania nauczycieli i uczniów (6-12 lat), które zostało przeprowadzone w ramach projektu JIMAC wynika, 
że zajęcia, na których dzieci mają szansę odgrywać role, rozwiązywać problemy z pozycji „jak gdyby” oraz 
dzielić się własnymi opiniami co do sensu różnych rozwiązań dają uczącym się poczucie realizacji znaczących 
celów rozwojowych, poszanowania różnorodności, bycia słuchanym. Klasy te częściej deklarują gotowość 
angażowania się w aktywność szkolną i mają wyraźnie niższy odsetek osamotnionych czy wręcz 
wyśmiewanych jednostek, którym brak poczucia sensu czy wiary w przydatność kompetencji nabywanych w 
szkole. Nauczyciele wymieniający konkretne techniki dramy jako ważne zasoby swojego warsztatu edukacji 
włączającej uważają, że budują społeczność o relacjach sprzyjających rozwojowi poznawczemu, 
emocjonalnemu i twórczemu. Inspirują w ten sposób swoich uczniów, uczą podejmowania decyzji oraz brania 
za nie odpowiedzialności. Pomagają im radzić sobie ze stresem, wywołanym przez nieprzewidywalność samej 
szkoły oraz rzeczywistości poza nią. Nauczyciele z tej grupy aktywnie poszukują nowych pomysłów oraz 
spodziewają się wsparcia od swoich dyrektorów, rodziców uczniów. 
 
Badani uczniowie, którzy doświadczyli odgrywania ról i twórczego rozwiązywania problemów cenili sobie 
wysoko okazję do przyznania się do błędu, zmiany opinii, doświadczenia porażki, jej przyczynowo-
skutkowego powiązania z własnym wysiłkiem, przegrania bez ryzyka bycia osądzonym czy wyśmianym, 
poniżonym. Dzieci pracujące dramą najwyżej cenią sobie zindywidualizowaną informację zwrotną od 
nauczyciela i pochwałę za przezwyciężenie różnych (realnych lub wyobrażonych) przeszkód w pracy 
zespołowej.  
 
Jednym z narzędzi   ewaluacji inkluzji w klasie był opracowanym w ramach projektu JIMAC  test. 
 

Kwestionariusz dotyczący aktualnego stanu inkluzji w klasie dla uczniów  
 
 

1. Ile masz lat? 
 

2. Czy chodzisz do szkoły w mieście? □ Tak □ Nie 
 

3. Moi rodzice są zadowoleni ze szkoły, do której uczęszczam. □ Tak □ Nie 
 

 
Zaznacz jak mocno zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami w skali od 1 do 5. 
 

1. Zdecydowanie nie zgadzam się 
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2. Nie zgadzam się  
3. Ani się nie zgadzam ani się zgadzam  
4. Zgadzam się  
5. Zdecydowanie się zgadzam 

 
 

4.  Przyjaźnie się z innymi uczniami/uczennicami w klasie. 
 
1 2 3 4 5 
 

5.  Czuję się dobrze wśród moich kolegów/koleżanek z klasy. 
 

 
1 2 3 4 5 
 

6. Kilka razy mnie brzydko wyśmiano w klasie  
 
1 2 3 4 5 

 
7. Nauczyciele mnie szanują. 

 
1 2 3 4 5 
 

8. Ja szanuję nauczycieli. 
 

1 2 3 4 5 
 

9. Nauczyciele mnie znają i rozumieją. 
 

1 2 3 4 5 
 

10. Nauczyciele słuchają co mam do powiedzenia. 
 

1 2 3 4 5 
 

11. Dla moich nauczycieli ważne jest to, jak się czuję. 
 

1 2 3 4 5 
 

12. Mogę wyrażać swoją opinię. 
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1 2 3 4 5 
13. Nauczyciele reagują na moje pomysły. 

 
1 2 3 4 5 
 

14. W szkole uczymy się rzeczy ważnych dla mnie i mojej przyszłości. 
 
1 2 3 4 5 
 

15. Nauczyciele wszystko dobrze wyjaśniają. 
 
1 2 3 4 5 
 

16. Wszyscy uczniowie są włączeni do nauki od prostych do trudnych zajęć. 
 

1 2 3 4 5 
 

17. „Nauczyciele inspirują mnie do nauki”. 
 

1 2 3 4 5 
 

18. Gdy pracujemy w grupie wszyscy słuchają się nawzajem. 
 

1 2 3 4 5 
 

19. Lekcje są interesujące. 
 

1 2 3 4 5 
 

20. Rozmawiamy z nauczycielami o życiu. 
 

1 2 3 4 5 
 

21. Podczas przerw wszyscy w mojej klasie mają kogoś, z kim mogą się pobawić lub porozmawiać. 
 

1 2 3 4 5 
 

22. Nauczyciele szanują wszystkich uczniów. 
 

1 2 3 4 5 
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23. Uczniowie szanują nauczycieli. 

 
1 2 3 4 5 

 
Zadania w dramie są z reguły rozbieżne a ich kolejność i stopień trudności zaplanowane tak, by 
budować zaufanie uczestnika do swoich kompetencji. Badania nad dramą i poziomem przekonań o 
własnej skuteczności oraz prężności edukacyjnej (Jagiełło-Rusiłowski 2016) pokazują, że już po kilku 
intensywnych sesjach facylitowanych spójnie i profesjonalnie przez troskliwych edukatorów wiara 
dzieci i młodzieży w swój sukces edukacyjny, a przez to motywacja do uczenia się, wzrasta. Drama, 
zwłaszcza doświadczenie improwizacji w grupach, obniża paraliżujący inicjatywność lęk przed 
niepowodzeniem, buduje pewność siebie, daje poczucie sprawstwa, które ma przełożenie na realne 
sukcesy edukacyjne. Sprawstwo to nic innego jak narracyjne rozumienie siebie i świata (Trzebiński, 
2001), zdolność do przyczynowo-skutkowego postrzegania ludzkich myśli i działań, rozumienie 
konsekwencji ( sukcesu lub porażki) własnych wysiłków lub zaniechań.  
 
Do inkluzyjnego uczenia się niezbędne jest jest poczucie sprawstwa nie tylko poznawczego, ale też 
emocjonalnego i społecznego. Nie można nikomu „przekazać” gotowego rozumienia, nadawanych 
znaczeń gdyż podmiotowe rozumienie i głęboki sens są odkrywane, odczuwane, doświadczane 
osobiście, w unikalny dla każdego sposób. Drama aktywizując, uczenie się kształtuje także wartości, 
zdolność do samoregulacji i brania odpowiedzialności osadzające osoby w społeczności uczącej się. 
„Wykonanie” pasjonującej akcji w imieniu postaci aktywizuje myślenie krytyczne i strategie radzenia 
sobie z niepewnością. Zamiast lęku przed „nieznanym”, który wywołuje uprzedzenia i nienawiść, 
drama daje okazję rozumienia tego, co czują, myślą oraz czego potrzebują inni. „Wchodzenie w 
cudze buty” sprzyja doświadczaniu i uczeniu się od innych empatii.  Odczuwanie za innych, 
identyfikowanie się z ich problemami, marzeniami przy jednoczesnym zachowaniu dystansu a nawet 
poczucia humoru motywuje uczniów do intelektualnych dokonań wyższego rzędu 
uporządkowanych według taksonomii celów Blooma ( Esteban-Guitart, 2016). 
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ROZDZIAŁ 9. 

DOBRE RADY OD PRAKTYKÓW 
 
Poniżej prezentujemy dobre rady, które zostały zebrane w trakcie warsztatów JIMAC. 
Równocześnie chcielibyśmy podkreślić, jak istotna jest własna praktyka.  
Rady, które znalazły się w tym rozdziale zostały sformułowane przez uczestników warsztatów JIMAC podczas 
trwania projektu, w trakcie sesji feedback oraz ewaluacji kursu a także obserwacji interwencji nauczycielskich 
 

1. Na podstawie przykrych doświadczeń z przyszłości część nauczycieli uważa, że wprowadzenie dramy 
niesie z sobą ryzyko utraty kontroli nad klasą. Obawiają się, że ich zajęcia zamienią się w kompletny 
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chaos lub nie będą w stanie ruszyć z miejsca z powodu poczucia zażenowania czy braku pomysłów. 
Pojawia się założenie, że nieprzewidywalna natura dramy uniemożliwia zaplanowanie i kontrolę nad 
przebiegiem lekcji. Niektórzy nauczyciele czują się pewnie tylko wtedy, gdy są w stanie przewidzieć 
potencjalne pytania, odpowiedzi i błędy uczniów. Największy wpływ na lekcję dramy ma jakość relacji, 
a planowanie polega na prowadzeniu uczniów przez tyle etapów, ile potrzebują by odkryć nowe 
zjawiska i samodzielnie wytworzyć własną wiedzę. 
 

2. Lekcje oparte na dramie, wpisując się w tradycję nowych podejść do nauczania, są dla nauczyciela 
bardziej wymagające niż przeciętna lekcja. Są także bardziej wymagające dla uczniów. Błędem byłoby 
zakładać, że to tylko nauczyciel jest odpowiedzialny za sukces czy porażkę zajęć opartych na dramie. 
Tak samo nie możemy obwiniać jedynie uczniów za niepowodzenie tradycyjnej lekcji. Skuteczność 
uczenia się poprzez dramę zależy od wzajemnego wysiłku uczniów i nauczyciela w próbie zdobycia 
nowego spojrzenia. Rolą nauczyciela jest nadanie struktury dociekaniu, a uczniowie powinni 
nieustannie zadawać wymagające pytania. 

 
3. Zajęcia oparte na dramie, zwłaszcza te z wykorzystaniem improwizacji, mogą zostać zaplanowane pod 

kątem celów nauczania. Wprawdzie uczniowie sami mogą decydować o treści zawartej w danej lekcji, 
ale nauczyciel może zaplanować sytuacje uczenia się i dostosować je tak, aby zapewnić postęp w 
eksplorowaniu różnorodnych czynności poznawczych, kognitywnych i społecznych. Planowanie jest 
jednak drugorzędne w porównaniu do przygotowań, które muszą zostać poczynione przez uczniów i 
nauczyciela aby odnieść korzyści z użycia dramy na zajęciach. Większość niepowodzeń przy 
eksperymentach z dramą na zajęciach wynika z nieodpowiedniego przygotowania. Proszenie uczniów, 
aby weszli w złożoną improwizację bez jakiegokolwiek przygotowania jest jak eksperymentowanie z 
niebezpiecznymi substancjami na pierwszej lekcji chemii. W dramie chodzi o dostosowanie się do 
nowych okoliczności uczenia się, w których panuje ogólne zaufanie i współpraca by osiągnąć wspólny 
cel. 

 
4. W przygotowaniu do zajęć opartych na dramie uczniowie i nauczyciele powinni przejść przez podobny 

proces, jaki stosują aktorzy zanim są gotowi do pracy na scenie. Zanim zaczniecie improwizację lub 
występ musicie rozgrzać się fizycznie, pozbyć wszelkich blokad w ciele, zrelaksować i uwolnić 
wyobraźnię, poczuć się swobodnie w grupie, nauczyć współpracy z innymi i komunikacji za pomocą ciała 
i głosu. Lekcje oparte na dramie często wymagają wzajemnego zaufania zarówno między uczniami, jak 
i między uczniami a nauczycielem. Uczniowie potrzebują pewności, ze nauczyciel nigdy nie poprosi ich 
o nic co sprawi, że poczują się ośmieszeni lub obnażeni. Muszą też być pewni, że inni uczniowie nie 
zranią ich uczuć wyśmiewając ich pomysły, wygląd czy to jak brzmią czy się poruszają.  
 
Nauczyciel musi się upewnić, że uczniowie rozumieją charakter budowanego zaufania. Jest ono 
przeznaczone wyłącznie na użytek zajęć. Nie ma nic wspólnego z zaufaniem do ludzi w sensie ogólnym. 

 
5. Wśród nauczycieli językowych panuje niekorzystne przekonanie na temat improwizacji. Jest ono często 

przyczyną ich niepowodzeń i zniechęca do dalszej pracy. “Wielu nauczycieli nakłania uczniów do pracy 
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metodą dramy poprzez konflikt, ponieważ forma sama w sobie wydaje się interesująca. Jednak przecież 
nie potrzebujemy dramy by uczyć rywalizacyjnego nastawienia. Uczniowie już są w tym ekspertami i 
ważne jest, aby nie pogłębiać tych skłonności”. 
 
Gdy uczniowie pracują w sytuacji konfliktu często wymuszają działania w dwóch przeciwległych 
kierunkach. Zapominają o odgrywanej roli i wymyślonych okolicznościach i zamiast tego stają się sobą, 
rywalizując o udowodnienie swojej wyższości, dowcipu, sprytu itp. Scenki wydłużają się i stają się po 
prostu nudne zarówno dla improwizujących jak i widzów”. Nawet w pozornie najbardziej zagorzałej 
kłótni, uczący się wciąż powinni zachować współpracę i spokojne rozwijanie akcji. Improwizator 
powinien zrozumieć, że jego wiodącą umiejętnością jest uwolnienie wyobraźni partnera. 
 

6. Maski, kostiumy lub pacynki czasem są jedynym sposobem żeby zachęcić bardzo nieśmiałych uczniów 
do mówienia lub zaangażowania się w improwizację. Maska, kostium lub kukiełka, za którą uczeń może 
się schować, zmniejszy jego strach przed porażką. Dobrym pomysłem jest używanie maski lub pacynki 
do komunikacji z dziećmi, które unikają kontaktu wzrokowego a kontakt z dorosłymi ich przytłacza lub 
onieśmiela. 
 

7. Nauczyciel, który uczestniczy w rozgrzewce fizycznej lub grze dramowej pokazuje uczniom swoje 
zaangażowanie. Mogą zaryzykować zrobienie czegoś nieszablonowego, ale jedynie jeśli nauczyciel w 
nim współuczestniczy. 

 
8. Aby improwizacja była pożyteczna w trakcie lekcji, musi się rozwijać w sposób płynny i organiczny. 

Unikajmy “przegadanych” i “przedramatyzowanych” scenek. Większość struktur improwizacyjnych w 
naturalny sposób sprzyja tego typu scenom, ale nauczyciel powinien przybrać rolę trenera, który z boku 
przygląda się akcji i ingeruje w odpowiednich momentach upewniając się, że interpretacja dąży w 
dobrym kierunku. Jeśli taka strategia nie pomaga, nauczyciel powinien zatrzymać improwizatorów, w 
przeciwnym razie będą oni tracić czas. Niepowodzenia najczęściej są spowodowane zbyt 
skomplikowaną strukturą lub blokowaniem się uczniów. Uczniom, którzy ugrzęźli i zgubili wątek w 
improwizacji, może pomóc lepsza rozgrzewka lub inny partner. Ważne jest, abyśmy pamiętali, że dzieci 
mogą po prostu mieć gorszy dzień i nie da się tego zmienić. Nauczyciel powinien nauczyć się być dobrym 
trenerem i obserwatorem.  

 
9. Pracując z dramą inkluzyjną korzystaj z pośrednictwa „stworzonych” przez dzieci postaci. Pozwala to na 

przedyskutowanie problemów i sytuacji, które odzwierciedlają doświadczenia uczestników, ale z 
bezpiecznego dystansu, który pozwala uczestnikom na ich przepracowanie. Postać staje się maską, 
która pozwala uczestnikom swobodnie działać i testować własne reakcje oraz pomysły bez 
samoidentyfikacji. Podczas przechodzenia przez kolejne etapy otwierają się kolejne możliwości, na 
przykład:  

 
1. W pracy opartej na problemie, zgłębianie trudnych sytuacji, z którymi mogą borykać się młodzi ludzie.  
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2. Możesz użyć „roli-na-ścianie”, aby stworzyć młodą osobę i porozmawiać o wyzwaniach, jakie może ona 
napotkać w swoim życiu. Możesz także użyć roli-na-ścianie, aby stworzyć osoby drugoplanowe, które 
znajdują się wokół niej, aby omówić ich działania – pozytywne i negatywne oraz sposoby radzenia sobie 
z nimi. Scenariusze mogą pomóc zlokalizować i skoncentrować się na tych problemach.  

 
3. Następnie możesz ustalić wspólnie uzgodnione sytuacje, które mogą się pojawić – mogą one być bliskie 

sytuacjom, z którymi uczestnicy mogą się mierzyć, ale doświadczane przez oczy stworzonej postaci.  
 

4. Kiedy umieścisz postać/postaci w sytuacji, pozwali ci to omówić podejścia i strategie radzenia sobie z 
nimi, które może podjąć młoda osoba. Praktyk zawsze używa imienia postaci, a nie dziecka lub młodej 
osoby, która odgrywa rolę.  

 
Techniki wspierające realizację Twojej praktyki:  
1. Pytania otwarte.  
2. Umiejętność słuchania – czas pozwalający dzieciom się wypowiadać.  
3. Aprobowanie propozycji od dzieci i kierowanie nimi.  
4. Pozwól im doświadczać i omawiaj techniki, aby doświadczyły również nauki przez empirię. Gdy dzieci 
zapoznają się z etapami procesu, będziesz mógł używać pojedynczych etapów modelu do pracy w 
określonym obszarze tematycznym. Model dramy pozycyjnej jest bardzo elastyczny. Może być 
przeprowadzony w jedno popołudnie lub jako model dla pracy tematycznej przez znacznie dłuższy czas. 
Można go podzielić na sekcje, które możesz chcieć wyciągnąć i wykorzystać podczas pracy w konkretnych 
obszarach, np. omawianie postaci historycznych lub postaci z literatury, tworzenie postaci, patrzenie na 
środowiska w kontekście historycznym, przyglądanie się, dlaczego pisarze decydują się na umieszczenie 
swoich dzieł w konkretnych czasach i miejscach. Gdy dzieci to zrozumieją możesz, dosłownie, łączyć i 
dopasowywać elementy do swoich potrzeb.  
 
Proces dramy pozycyjnej ułatwia uczestnikom:  
1. Doświadczenie uczenia się poprzez emocje i rozumowanie.  
2. Uzyskanie poczucia swojego miejsca w świecie.  
3. Poczucie się ważnym – ich opinia się liczy.  
4. Zrozumieć swoje działania i działania innych.  
5. W bezpieczny sposób eksperymentować z sytuacjami – testowanie granic.  
6. Wchodzić ze sobą w interakcje społeczne w bezpiecznym środowisku.  
7. Nauczyć się umiejętności społecznych i emocjonalnych, które wykorzystają poza klasą.  
8. Doświadczyć pozytywnych sytuacji i wzorców. 9. Zmienić percepcje i ich utrwalone reakcje poprzez 
empiryczne zrozumienie. 
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ROZDZIAŁ 9. 

ZASOBY DO PRACY INKLUZYJNEJ 
METODĄ DRAMY 

 
1. ROLA NA ŚCIANIE 
Celem tej techniki jest zbieranie informacji i postaw na temat postaci (persony) do odegrania. W celu 
naszkicowania charakteru, który będzie punktem odwoławczym dla każdego, kto będzie grał tę rolę, cała 
grupa uczestniczy w rysowaniu całej osoby i zapisywaniu jej cech. Służy ona zaangażowaniu grupy w znaczące 
aspekty relacji międzyludzkich (ownership). 

 
SPOSÓB UPORZĄDKOWANIA INFORMACJI O POSTACI  

Głowa - zainteresowania, marzenia, 
sposoby myślenia, poglądy, 

przekonania, tożsamości 

 

Rodzice, rodzeństwo, 
dziadkowie, kultura rodziny, 

więzi, wartości, tradycje, 
tajemnice, obciążenia 

 

Nogi: źródła wsparcia, jakość przywiązania w dzieciństwie, relacje z rodziną, sieci 
społeczne, przyjaźnie, gangi, mentorzy, autorytety, bohaterzy literaccy i filmowi, gry, 

muzyka, itp. 

 

Ramiona - mocne 
strony postaci, 
ulubione wyzwania, 
zadania, role, 
sprawności, 
doświadczenie, styl 
uczenia się, nawyki, 
czego osoba nie znosi, 
boi się lub unika 

 

Centrum - cechy charakteru, 
motywacje, emocjonalność, 

etyczność, wrażliwość, 
empatia, stosunek do innych, 

komunikacja 

 

Imię, wiek, wygląd 
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2. KOŁA IMPROWIZACYJNE (INNOCAMP) 
 
Tytuł: Koło improwizacyjne 
Cel: Pomoc uczniom w rozwijaniu umiejętności improwizacyjnych 

Cele dydaktyczne: Uczniowie dowiadują się jak aktywnie słuchać i reagować postawą TAK i … 

Materiały:  https://wheelofnames.com/uue-m8h  
 
Materiały są w języku angielskim. Poniżej znajduje się tłumaczenie poszczególnych pól na kole. 
Behind you - Za tobą 
You lied to me - Okłamałeś mnie 
You won't believe - Nie uwierzysz 
It's too late now - Teraz jest już za późno 
You just shocked me - Po prostu mnie zszokowałeś 
My battery just died - Bateria mi właśnie padła 

Give it back - Oddaj to 
Can you hear this? - Słyszysz to? 
Kick me now - Kopnij mnie 
I will not tell anybody - Nikomu nie powiem 
Did you bring it? - Czy to przyniosłeś? 
I must call the police - Muszę zadzwonić na policję

 
Liczba uczestników: od 3 do 30 

Opis: Uczniowie pracują w parach lub grupach 3-osobowych. Wspólnie ustalają kto/gdzie/co na potrzeby 
improwizacji. Widownia może pomóc rozwinąć akcję, krzycząc “Ryba!”. Gracze po kolei kręcą kołem i starają 
się wpleść do improwizacji wylosowane zwroty. Partner (lub partnerzy) akceptują wypowiedź i odpowiadają 
na nią z zachowaniem postawy TAK i… w celu rozwinięcia akcji. Gracze zamieniają się. 
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Tytuł: Pomnik na kole 
Cel: Nauka przekazywania i wdrażania pomysłów dotyczących złożonych konceptów 

Cele dydaktyczne: Uczniowie dowiadują się jak aktywnie słuchać, łączyć pomysły i wyrażać je za pomocą 
swoich ciał 
Materiały:  https://wheelofnames.com/csz-9fy  

 
Materiały są w języku angielskim. Poniżej znajduje się tłumaczenie poszczególnych pól na kole. 
hunger - głód 
angry birds 
pizza 
internet 
rap  
peace - pokój 
wisdom - mądrość 
pure energy - czysta energia 

parenthood - rodzicielstwo 
empathy - empatia 
math - matematyka 
dictionary - słownik 
mirror - lustro 
pets - zwierzęta domowe 
cleaners - środki czystości

 

Liczba uczestników: od 6 do 30 osób 

Opis: Uczniowie pracują w grupach od 6 do 10 osób. Pierwsza grupa kręci kołem żeby poznać tytuł swojej 
rzeźby, którą muszą stworzyć wspólnie przy użyciu swoich ciał. Po chwili prowadzący odlicza to 10 i w tym 
czasie pozostałe grupy starają się odtworzyć rzeźbę i odgadnąć jej tytuł. Potem przychodzi kolej na na 
następną grupę. 
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Tytuł: Maszyny 
Cel: Umożliwienie uczniom rozwijania i wdrażania pomysłów wpisujących się w większą całość 

Cele dydaktyczne: Uczniowie obserwują, interpretują i formułują nowe pomysły, które wyrażają za 
pomocą rytmicznych i skoordynowanych ruchów 
Materiały:  https://wheelofnames.com/3gt-ajw  
 
Materiały są w języku angielskim. Poniżej znajduje się tłumaczenie poszczególnych pól na kole. 
toilet - toaleta 
prison - więzienie 
school - szkoła 
amusement park - park rozrywki 
zoo 
locomotive - lokomotywa 
bank 
swimming pool - basen 

dairy farm - farma mleczna 
airport - lotnisko 
circus - cyrk 
printer - drukarka 
coffee machine - ekspres do kawy 
relaxation - relaks 
exam - egzamin 
birthday - urodziny

 
Liczba uczestników: od 6 do 30 

Opis: Uczniowie pracują w grupach od 6 do 10 osób. Uczniowie kręcą kołem aby poznać tytuł maszyny, 
którą będą musieli stworzyć. Kto pierwszy wpadnie na pomysł rozpoczyna rytmiczny ruch i pasujący do 
niego dźwięk, który przedstawia część maszyny. Kolejny gracze starają się dopasować do niego ze swoim 
dźwiękiem i ruchem. Kiedy kilka osób znajdzie się w grze prowadzący może regulować tempo i głośność 
maszyny. 


