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Główny cel projektu 
 
Głównym celem projektu było ułatwienie dzieciom, nauczycielom i wychowawcom siedmiu 
miejscowości w województwie podlaskim do 3000 mieszkańców dostępu do kultury oraz 
niwelowanie barier w dostępie do kultury w wymiarach przestrzennym, ekonomicznym, 
społeczno - mentalnym i kompetencyjnym. 
 
Zrealizowane elementy projektu: 
 
Projekt "A właśnie, że teatr" rozpoczął się 14.09.2015r. Jego realizacja przebiegała zgodnie  
z zaplanowanym harmonogramem. 
 
1. Zebranie zespołu projektowego, zapoznanie z projektem, podział obowiązków (1): 
 
We wrześniu odbyło się spotkanie zespołu projektowego, , wszystkich zapoznano z treścią 
projektu, rozdzielone zostały zadania. Podpisano umowę z wolontariuszem, który zobowiązał 
się wykonywać prace biurowe i organizacyjne niezbędne do zrealizowania projektu.  
Nawiązany został kontakt mailowy i telefoniczny z dyrektorami 7 placówek biorących udział 
w projekcie, ustalono szczegółowy harmonogram działań projektowych, a także podpisano 
stosowne umowy o współpracy. Zaplanowano i wykonano prace polegające na dostosowaniu 
scenografii spektaklu do warunków lokalowych, zmniejszono konstrukcję, a także tkaniny 
tworzące tło poszczególnych scen. 
 
2. Zaprojektowanie identyfikacji wizualnej projektu  
 
W październiku zaprojektowane zostały plakaty, dyplomy, zeszyty metodyczne, a także 
opracowane treści i grafiki zeszytów metodycznych. Zostały wydrukowane materiały 
poligraficzne: plakaty (70 szt.), dyplomy (170 szt.), zeszyty metodyczne (30 egz.) z 
odpowiednimi logotypami (MKiDN, Kultura Dostępna) oraz  informacją o źródle 
dofinansowania zadania.  
Prowadzący warsztaty (Ewa Gałat, Anna Zadęcka - Zięba, Agnieszka Piestrzeniewicz) 
opracowali scenariusze działań warsztatowych, zostały również przygotowane elementy 
niezbędne do przeprowadzenia warsztatów (lalki teatralne, arkusze papieru...) oraz zakupione 
materiały plastyczne (bloki techniczne, flamastry, kredki, patyczki, kleje, nożyczki...) 
 
3. Działania warsztatowe ( 28) 
 
W listopadzie 2015 w siedmiu placówkach oświatowych w miejscowościach do 3 tys. 
mieszkańców w woj. podlaskim, biorących udział w projekcie, odbyły się główne działania 
projektowe polegające na przeprowadzeniu 14 warsztatów dla dzieci i 7 warsztatów dla 
nauczycieli, wychowawców i opiekunów, a także 7-krotnej prezentacji spektaklu "Wielka 
misiowa wyprawa na Księżyc". 
 
a) działania warsztatowe dla dzieci (14) 
Działania warsztatowe dla dzieci prowadzone były przez zawodowych aktorów w dwóch 
grupach wiekowych: grupie przedszkolne i wczesnoszkolnej (warsztaty plastyczno- teatralne) 
i grupie dzieci klas I-IV na warsztaty edukacji teatralnej i aktorstwa.  
Po warsztatach dzieci otrzymały imienne dyplomy za udział w warsztatach.  
 
b) działania warsztatowe dla nauczycieli, wychowawców i opiekunów (7) 
W trakcie warsztatów uczestnicy mogli przyjrzeć się praktycznym możliwościom 
zastosowania niektórych technik teatralnych jako narzędzi w ich pracy pedagogicznej, 
zmierzyć się z własną kreatywnością i otwartością na zmianę oraz opracować indywidualnie 



 3

lub w grupie  scenariusz zajęć z dowolnego, ale trudnego wg nich w ich grupie przedszkolnej 
czy szkolnej tematu wychowawczo – edukacyjnego, wykorzystując do tego wybraną technikę 
teatralną. 
Nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie po warsztatach otrzymywali zeszyty metodyczne 
zawierające propozycje zabaw i eksperymentów artystycznych dla dzieci, tematycznie 
łączących się ze spektaklem, stymulujących kreatywność oraz twórcze myślenie. Zeszyty 
były opatrzone odpowiednimi logotypami i informacją o źródle dofinansowania. Zeszyt 
metodyczny został udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 
Polska na platformie internetowej www.issu.com a także na stronie internetowej Fundacji - 
ależ Gustawie! (http://alezgustawie.pl/gustaw/do-pobrania/) i na portalu www.issu.com 
 
c) interaktywny spektakl (7) 
Spektakl „Wielka misiowa wyprawa na Księżyc” pokazany został na terenie 7 placówek 
objętych projektem: na salach gimnastycznych, w salach przedszkolnych, na korytarzach. 
Każdorazowo udział dzieci i nauczycieli w spektaklu przewyższał zakładaną przez nas na 
etapie pisania wniosku o dofinansowanie ilość widzów. W niektórych spektaklach 
uczestniczyli rodzice, czasami dziadkowie dzieci. 
 
4. Konsultacje mailowe  
Była to dodatkowa, fakultatywna, forma współpracy w ramach działań poprojektowych. Chęć 
skorzystania z takiej możliwości kontaktu wyraziły wszystkie grupy nauczycieli, biorących 
udział w projekcie. Zamiast tego zdarzyły się dwie konsultacje telefoniczne, dotyczące pracy 
z 6 i 7-latkami związanej ze złością i zdarzającymi się zachowaniami agresywnymi. Zgodnie 
z założeniami konsultacje dla nauczycieli były kontynuowane 3 miesiące po zakończeniu 
projektu. Do placówek wysyłane zostały maile przypominające o tej możliwości kontaktu z 
konsultantem. 
 
5. Ewaluacja zadania.  
Ewaluacja zadania była prowadzona wśród wszystkich uczestników zadania. Na potrzeby 
zadania zostały opracowane, zaprojektowane i wydrukowane narzędzia ewaluacyjne dla 
dzieci i dorosłych ( m.in. z inspiracji i na podst. narzędzi badawczych stworzonych przez 
Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia "Miniporadnik ewaluacji dla 
realizatorów projektów edukacji kulturalnej").  Po obejrzeniu spektaklu oraz po warsztatach 
dzieci „wypełniały” specjalnie dla nich przygotowany kupon ewaluacyjny (załącznik 1) Był 
on dostosowany do wieku odbiorców, a także okoliczności. Kupony opatrzone były 
symbolicznymi rysunkami, które stanowiły odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania, dzieci 
odpowiadały na nie nadrywając w odpowiednim miejscu kartkę. Za każdym razem aktorzy 
prowadzący warsztaty i występujący w spektaklu wyjaśniali dzieciom  zasady udzielania 
odpowiedzi. Najmłodszym pomagali nauczyciele i opiekunowie, ale także starsi koledzy  
i koleżanki. 
Nauczyciele i wychowawcy wypełniali ankietę ewaluacyjną (załącznik nr 2) po zakończonym 
warsztacie i spektaklu. 
Po każdym z wydarzeń przez prowadzących warsztaty były wypełniane arkusze obserwacji 
(załącznik nr 3). 
Dane zgromadzone z wypełnionych ankiet, formularzy obserwacji, jak i rozmów 
prowadzonych z dziećmi, nauczycielami, rodzicami, dyrektorami placówek wykorzystane 
zostały w raporcie ewaluacyjnym.   
 
6. Promocja i dokumentacja projektu 
Działania promocyjne trwały przez cały czas trwania projektu, tj. od 1 października do 31 
grudnia 2015r.  
Zakładanymi partnerami medialnymi zadania miały być portale internetowe: Współpraca  
z nimi została nawiązana już w październiku. Portal czas dzieci objął patronatem projekt  
"A właśnie, że teatr" i umieszczał u siebie informacje o zadaniu. Ze względu na niemożność 
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nawiązania bezpośredniego kontaktu z portalem szufladasuwalki.pl, nawiązaliśmy kontakt  
z portalem o znacznie większym zasięgu i prężnych działaniach obejmujących teren realizacji 
projektu - www.niebywalesuwalki.pl. Partner medialny umieścił informację  
o projekcie na swojej stronie internetowej (w dziale aktualności i kalendarium), a także 
zrealizował reportaż z realizacji zadania.  
Przez cały czas trwania projektu informacja o nim była rozsyłana do lokalnych mediów,  
a także portali internetowych zajmujących się kulturą i tematyką dziecięcą. 
Informacje o projekcie, zdjęcia dokumentujące prace nad zadaniem były na bieżąco 
umieszczane na portalach społecznościowych Fundacji - ależ Gustawie! (facebook, twitter, 
google+) oraz  na stronie www Fundacji. 
Przez cały czas trwania zadnia była prowadzona dokumentacja fotograficzna zadania. 
Podczas niektórych wydarzeń była również prowadzona dokumentacja video. 
W lokalnych  mediach ukazała się również informacja o wydarzeniu. TVP Białystok 
wyemitowało materiał o realizowanym zadaniu podczas głównego wydania wiadomości 
lokalnych (http://bialystok.tvp.pl/22638800/14112015-godz1830); w Polskim Radiu 
Białystok został wyemitowany materiał dźwiękowy dotyczący realizowanego zadania 
(http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/id/128605). 
 
Ponadto informacja o projekcie ukazała się w następujących portalach: 
http://www.platformakultury.pl/artykuly/137704-a-wlasnie-ze-teatr.html 
https://kulturadostepna.pl/wydarzenie/a-wlasnie--ze-teatr 
http://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,6249881.html 
http://polnoc.miastodzieci.pl/wydarzenia/1:/98399:a-wlasnie-ze-teatr-na-podlasiu 
http://niebywalesuwalki.pl/2015/10/jesienia-gustaw-bedzie-na-suwalszczyznie/ 
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/211199.html%0A 
http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1674273.html 
 
7. Zakończenie zadania sporządzenie, raportu ewaluacyjnego, rozliczenie finansowe 
 
Przygotowany na zakończenie projektu raport został umieszczony na platformie internetowej 
www.issu.com, a także na stronie internetowej Fundacji - ależ Gustawie! 
(http://alezgustawie.pl/gustaw/do-pobrania/) i platformie internetowej www.issu.com 
 
Organizacja pracy 
 
W przygotowaniu i realizacji działań projektowych brali udział profesjonaliści – zespół osób 
często współpracujących ze sobą, lubiących się i uzupełniających pod względem zarówno 
umiejętności i kompetencji zawodowych, jak również umiejętności społecznych, takich jak 
np. temperament, styl pracy i odpowiedzialność (Ewa Gałat, Anna Zadęcka-Zięba, Agnieszka 
Piestrzeniewicz). Dzięki temu, praca w zespole była twórcza i efektywna. Realizacja zadań 
projektu przebiegała sprawnie, bezkonfliktowo i satysfakcjonująco. Podział obowiązków był 
jasny dla wszystkich, a wysokie poczucie odpowiedzialności każdej z osób dawało komfort 
pracy, oparty na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. 
 
Współpraca przy projekcie 
Wolontariusz, biorący udział w projekcie „A właśnie, że teatr”  to właściwie członek zespołu 
współpracującego z Fundacją w ramach różnych jej działań na co dzień - osoba 
zaprzyjaźnione i wspierająca działalność statutową Fundacji swoim czasem, 
zaangażowaniem, umiejętnościami i wiedzą. I takie rozwiązanie jest dla nas najlepsze. 
Jeśli chodzi zaś o współpracę z placówkami, w których Fundacja realizowała podstawowe 
zadanie projektu, czyli przedstawiała spektakl i prowadziła warsztaty pospektaklowe, nie 
zawsze opierała się ona na podobnym, w zakresie przygotowań, poczuciu odpowiedzialności 
za realizację ustalonych działań. Na szczęście nie wpłynęło to negatywnie ani na poziom 
realizacji projektu, ani na obopólną satysfakcję. Czasami wymagało tylko od zespołu  
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większej elastyczności i mobilizacji. Wg naszych obserwacji, jest to kwestia tzw. czynnika 
ludzkiego w sposobie zarządzania daną placówką i trudne jest do przewidzenia wcześniej, 
nawet w oparciu o doświadczenia płynące z realizacji  podobnych projektów i wewnętrzną 
zgodą na ewentualne niedogodności organizacyjne nie z naszej strony.  Ale są to sporadyczne 
przypadki. Zdarzają się także niespodziewane utrudnienie, jak rezygnacja jednej z placówek 
czy niemożność nawiązania kontaktu ze wskazanym we wniosku portalem internetowym. 
Gdy takie sytuacje się zdarzyły, Fundacja zareagowała natychmiast – znaleziona została inna, 
odpowiadająca warunkom placówka oraz inny portal internetowy o jeszcze większym zasięgu 
medialnym. W przyszłości, aby usprawnić współpracę w obszarze organizacyjnym, 
planujemy, w miarę możliwości, ustalać organizacyjny kontakt z wyznaczonym przez 
dyrekcję z zespołu pedagogicznego danej placówki nauczycielem. Mamy nadzieję, że w ten 
sposób szybciej i bezpośrednio dotrzemy do osób najlepiej zorientowanych w potrzebach 
dzieci i nauczycieli, najbardziej zainteresowanych naszymi działaniami. 
 
Uczestnicy  
Projekt „A właśnie, że teatr” kierowany był do dzieci z grupy wiekowej 3 – 9  lat oraz ich 
nauczycieli, wychowawców i opiekunów.  
Z badań ewaluacyjnych, wykorzystujących ankietę dla nauczycieli, kupon ewaluacyjny dla 
dzieci oraz arkusz obserwacji dla prowadzących zajęcia pospektaklowe specjalistów wynika, 
że w spektaklu wzięło udział 522 dzieci w wieku od 3 do nawet 11 lat, z czego najliczniejsza 
grupę stanowiły 8 - latki (105 dzieci, stanowiących ponad 20% ogółu), mniej więcej na 
podobnym poziomie liczbowych – 5-, 6-, 7- latki,  a najmniej liczną 11- latki (9 dzieci, tj. 
1,73 % ogółu) – tabela nr 1.  
 
 

Ile dzieci w poszczególnych grupach wiekowych? 
  3- latki 20 3,83% 3,83   
  4- latki 31 5,94% 5,94   
  5- latki 87 16,67% 16,67   
  6- latki 81 15,52% 15,52   
  7- latki 92 17,62% 17,62   
  8- latki 105 20,11% 20,11   
  9- latki 73 13,98% 13,98   
  10- latki 24 4,60% 4,6   
  11- latki 9 1,73% 1,73   
  razem 522 100,00% 100   

Tabela nr 1. Ilość dzieci w poszczególnych grupach wiekowych 
 
 
 
W przeważającej większości  - 494 dzieci (94,64 %) - spektakl bardzo się dzieciom podobał, 
niezadowolonych było tylko 15 dzieci (2, 87 %). Największe niezadowolenie wystąpiło  
w grupie  8-latków (tabela nr 2 i 3). Z ankiet wynika, że 11 spośród 15 dzieci, którzy byli we 
wszystkim na „nie”, to uczniowie tej samej szkoły. Być może wiąże się to z wiekiem 
rozwojowym, a może z procesami grupowymi, które mogą różnie przebiegać w grupie 
rówieśniczej, w zależności od osoby lidera? Tego nie wiemy na pewno, ale w innym 
projekcie Fundacji wystąpiło podobne zjawisko niezadowolenia wśród 8-latków (chłopców) - 
tam wyrażane w czasie spektaklu dosyć czynnie. Co dziwne – pozostała większość dzieci   
z tej miejscowości bardzo pozytywnie reagowała na działania projektowe – brała czynny 
udział w interaktywnej części spektaklu, żywo reagując na przygody Misia i Jeżyka, chętnie  
i aktywnie uczestniczyła w pospektaklowych warsztatach plastyczno-teatralnych.  
 



 6

Czy podobał Ci się 
spektakl? razem % 

 bardzo 494 94,64 
tak sobie 13 2,49 

 nie 15 2,87 
  522 100 

  Tabela nr 2. Zadowolenie ze spektaklu, dane ogólne. 
 

Czy podobał Ci się 
spektakl? bardzo tak sobie nie  

  3-latki 18 0 2  
  4-latki 31 0 0  
  5-latki 85 2 0  
  6-latki 81 0 0  
  7-latki 88 1 3  
  8-latki 95 4 6  
  9-latki 65 4 4  
  10-latki 22 2 0  
  11-latki 9 0 0  

razem   494 13 15 522 
  Tabela nr 3. Zadowolenie ze spektaklu, dane w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
 
Pospektaklowy warsztat dla dzieci cieszył się podobnie dużym zainteresowaniem – bardzo 
zadowolonych było 479 dzieci (91,76%). Niezadowolonych było 14 osób, z czego 10 dzieci, 
to uczniowie tej samej szkoły, połowa z nich to 8-latki – te dzieci, którym nie podobał się 
spektakl i jak wskazują ankiety – nie chcą uczestniczyć jeszcze raz w podobnym wydarzeniu. 
Przyczyna? – być może jest tak, jak w przypadku niezadowolenia z obejrzenia spektaklu – 
rola lidera, grupowa niechęć, trudności z przyjęciem czegoś nowego, innego niż znane  
z lekcji na co dzień. Tutaj sześcioro dzieci stanowiło ewidentnie grupę. Pojedyncze przypadki 
dzieci w innych kategoriach wiekowych mogą potwierdzać po prostu różne upodobania  
i zainteresowania dzieci (tabela nr 4 i 5) 
 

Czy podobał Ci się 
warsztat? razem % 

bardzo 479 91,76 
tak sobie 29 5,56 

nie 14 2,68 
 522 100 

  Tabela nr 4. Zadowolenie z warsztatu, dane ogólne 
 

Czy podobał Ci się 
warsztat? bardzo tak sobie nie  

 3-latki 16 2 2  
 4-latki 31 0 0  
 5-latki 85 2 0  
 6-latki 76 4 1  
 7-latki 89 0 3  
 8-latki 89 10 6  
 9-latki 62 9 2  
 10-latki 22 2 0  
 11-latki 9 0 0  

razem  479 29 14 522 
  Tabela nr 5. Zadowolenie z warsztatu, dane w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
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Zdecydowana większość dzieci chce przyjść na podobne wydarzenie – 481 dzieci, tj. 92,15 
%, tylko 15 dzieci, tj. 2,87 % nie chce ( i tu w większości są to dzieci, z kategorii wiekowej  
8-latków niezadowolonych ze spektaklu i warsztatu), a 26 dzieci, tj. 4,98 % nie wie  
(tabela nr 6 i 7). 
 
 
 

Czy chcesz przyjść na 
podobne wydarzenie? razem % 

 tak 481 92,15 
 nie wiem 26 4,98 

 nie 15 2,87 
   522 100 

  Tabela nr 6. Chęć uczestniczenia w podobnym wydarzeniu, dane ogólne. 
 
 
 
 

Czy chcesz przyjść na 
podobne wydarzenie? tak nie wiem nie  

  3-latki 16 2 2  
  4-latki 31 0 0  
  5-latki 83 4 0  
  6-latki 77 3 1  
  7-latki 89 0 3  
  8-latki 91 8 6  
  9-latki 63 7 3  
  10-latki 22 2 0  
  11-latki 9 0 0  

razem   481 26 15 522 
 Tabela nr 7. Chęć uczestniczenia w podobnym wydarzeniu, dane w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
 
 
 
W spektaklu oraz warsztatach pospektaklowych wzięło udział ponad 29 nauczycieli, 
wychowawców i opiekunów, z czego – na podst. wypełnionych ankiet wiemy – 29 
nauczycieli i wychowawców wzięło udział w warsztatach twórczych. W czasie warsztatów 
uczestnicy mogli przyjrzeć się praktycznym możliwościom zastosowania niektórych technik 
teatralnych jako narzędzi w ich pracy pedagogicznej. Zmierzyć się z własną gotowością na 
zmianę, otworzyć na twórczość. Zadaniem uczestników było opracowanie scenariusza zajęć  
z dowolnego, ale trudnego, wg nich, w ich grupie przedszkolnej czy szkolnej tematu 
wychowawczo – edukacyjnego, z wykorzystaniem wybranej techniki teatralnej. Największym 
powodzeniem cieszyła się metafora i mupety. 
Na spektaklu pojawiali się również rodzice i dziadkowie oraz osoby zewnętrzne 
zainteresowane udziałem w działaniach kulturalnych w swojej miejscowości. Czasami 
pojawiali się przedstawiciele dyrekcji placówki i media. Ze względów organizacyjnych oraz 
celu przeprowadzania ankiety, wypełniali je tylko nauczyciele i opiekunowie dzieci. Celem 
ankiety było zbadanie stopnia zadowolenia z działań kulturalnych, przede wszystkim teatru, 
w miejscowości zamieszkania, poznanie stopnia zadowolenia z udziału w projekcie i oceny 
przydatności poznanych form i technik teatralnych w pracy z dziećmi oraz sondaż na temat 
przydatności konsultacji mailowych ze specjalistami jako dodatkowej formy wsparcia 
nauczycieli, wychowawców i opiekunów – uczestników projektu. 
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Ankietowani odpowiadali na 4 pytania, posługując się w odpowiedziach skalą od 1 do 5,  
na której: 
1 oznacza – zdecydowanie nie 
2 oznacza - raczej nie 
3 oznacza – ani tak, ani nie 
4 oznacza – raczej tak 
5 oznacza – zdecydowanie tak 
 
1.Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z dostępności działań kulturalnych (np. spektakli 
teatralnych) w swoim miejscu zamieszkania? 
2. Czy poznane formy teatralne będą przydatne w Pańskiej pracy z dziećmi? 
3. Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z udziału w projekcie "A właśnie, że teatr"? 
4. Czy uważa Pani/Pan, że konsultacje mailowe są potrzebne jako dodatkowa forma wsparcia 
działań poprojektowych? 
Wyniki wskazują, że zdecydowanie i raczej zadowolonych z działań kulturalnych w swoim 
miejscu zamieszkania jest ponad niż 40 % nauczycieli, wychowawców i opiekunów, ale 
ponad 41 % zdecydowanie i raczej nie. Jako powód niezadowolenia najczęściej podają: 
- odległość do najbliższych teatrów 
- trudności finansowe (transport, bilety) 
ale czasami także: 
- nierozumienie potrzeby udziału dzieci w działaniach kulturalnych przez ich rodziców 
- ograniczenia czasowe wynikające z koncentracji na treściach programowych 
Zdecydowana większość nauczycieli, wychowawców i opiekunów (ponad 96%) wyraziła 
swoje zadowolenie z udziału w projekcie „A właśnie, że teatr”, zauważając przydatność 
poznanych technik teatralnych w ich pracy z dziećmi (prawie 90 %). Z rozmów wynika, że 
widzą w nich dużą szansę w obszarach wychowawczych, integracyjnych, społecznych. 
Również zdecydowana większość nauczycieli, wychowawców i opiekunów (ponad 96%) 
wyraziła zainteresowanie dodatkową forma wsparcia działań poprojektowych w formie 
konsultacji mailowych ze specjalistami biorącymi udział w projekcie. 
Pojawiły się w ankietach głosy: "Spektakl bardzo ładny. Podobał się dla mnie, jako n-la”. 
Wspaniała scenografia, muzyka oraz gra aktorów", "Podobało się bardzo. Chętnie 
uczestniczyłabym w kolejnych, gdyby były", "Ciekawe propozycje form pracy z dziećmi nad 
radzeniem sobie z emocjami", "Bardzo mi się podoba forma i sposób prowadzenia”. 
Szczegółowe dane zawiera tabela nr 8. 

Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z 
dostępności działań kulturalnych 

    % 
1 zdecydowanie nie 7 24,14 
2 raczej nie 5 17,24 
3 ani tak, ani nie 6 20,69 
4 raczej tak 4 13,79 
5 zdecydowanie tak 7 24,14 
  29 100 

Czy poznane formy teatralne będą 
przydatne w Pańskiej pracy z 

dziećmi: 
    % 
1 zdecydowanie nie 0 0 
2 raczej nie 0 0 
3 ani tak, ani nie 3 10,35 
4 raczej tak 10 34,48 
5 zdecydowanie tak 16 55,17 
  29 100 
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Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z 
udziału w projekcie "A właśnie, że 

teatr"?  
    % 

1 zdecydowanie nie 0 0 
2 raczej nie 0 0 
3 ani tak, ani nie 1 3,49 
4 raczej tak 7 24,14 
5 zdecydowanie tak 21 72,41 
  29 100 

Czy uważa Pani/Pan, że konsultacje 
mailowe są potrzebne jako 

dodatkowa forma wsparcia działań 
poprojektowych? 

    % 
1 zdecydowanie nie 0 0 
2 raczej nie 0 0 
3 ani tak, ani nie 1 3,49 
4 raczej tak 11 37,93 
5 zdecydowanie tak 17 58,62 
  29 100 
      

Tabela nr 8.  
 
Przykładowe zdjęcia z działań projektowych:   
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Na bieżąco fotorelacja pojawiała się na stronie internetowej i portalach społecznościowych 
Fundacji - ależ Gustawie! www.alezgustawie.pl, https://www.facebook.com/alezGustawie, 
https://twitter.com/alezGustawie, https://plus.google.com/100722158035512937303.  
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Dopasowanie do potrzeb i oczekiwań 
 
Podstawowym założeniem projektu było ułatwienie dostępu do kultury dzieciom, 
nauczycielom i wychowawcom oraz opiekunom dzieci w wieku 3-9 lat wybranych 
niewielkich miejscowości w województwie podlaskim (do 3000 mieszkańców), a co za tym 
idzie niwelowanie barier w dostępie do kultury w wymiarach przestrzennym, ekonomicznym, 
społeczno mentalnym i kompetencyjnym. Zadania zostały tak zaprojektowane, aby każda 
forma działań odpowiadała na potrzeby poszczególnych grup odbiorców, dając im, stosownie 
do wieku, możliwości poznawczych i emocjonalnych,  szansę czynnego uczestnictwa  
w działaniach kulturalnych, poszerzania wiedzy oraz kształtowania umiejętności społecznych.  
Stało się to możliwe poprzez zaprezentowanie profesjonalnego spektaklu granego przez 
zawodowych aktorów, przeprowadzenie warsztatów artystycznych – teatralnych i plastyczno-
teatralnych dla dzieci w wieku 3-9 lat oraz przeprowadzenie warsztatów działań twórczych  
i konsultacje mailowe dla kadry pedagogicznej – nauczycieli, wychowawców i opiekunów. 
Jak pokazują wyniki ankiet, obserwacji i rozmów z dorosłymi opiekunami dzieci, w tym 
również z obecnymi w kilku miejscowościach rodzicami  – propozycja wykorzystania 
podobnych działań kulturalnych w pracy z dziećmi odpowiedziała na potrzeby i oczekiwania 
zarówno małych, jak i dorosłych odbiorców (nawet jeśli nie wszyscy odbiorcy zdają sobie  
z tego sprawę). Zaangażowanie dzieci było ogromne. Zarówno w pracę warsztatową, jak  
i oglądanie spektaklu – bardzo żywo i bardzo emocjonalnie reagowały na wydarzenia 
przedstawione w spektaklu: głośnym śmiechem, westchnieniami, okrzykami. A zwłaszcza  
w części interaktywnej, prawie wszystkie dzieci chciały towarzyszyć Misiowi w podróży na 
Księżyc. Relacje aktor – widz w tych momentach trochę się zacierały, z czego dzieci 
występujące i oglądające miały dużo radości. Zadowolone nagradzały się gromkimi brawami. 
Rozmowy prowadzone przez aktorów po spektaklu skupiały się najczęściej wokół przyjaźni. 
Dzieci, głównie te małe – 5, 6 czy 7-latki bez skrępowania mówiły o zachowaniu Misia, nie 
całkiem w porządku wobec Jeżyka. O Śnieżynce, która odnalazła się na Księżycu i o dziadku, 
który bardzo kochał swojego wnuka. 
Spektakl teatralny pozwala dziecku w sposób bezpieczny (anonimowy) wydobyć z siebie 
pokłady emocji związanych z oglądanymi na scenie sytuacjami. Warsztaty twórcze dla kadry 
pedagogicznej zostały tak przygotowane, aby nauczyciele swobodnie, z pełnym zaufaniem do 
swoich kompetencji, mogli korzystać z możliwości, jakie dają techniki teatralne w pracy 
grupowej i indywidualnej, zwłaszcza w sytuacjach emocjonalnie dla dzieci trudnych. 
Nauczyciele mogli przez chwilę spotkać się ze swoją kreatywnością, przyjrzeć się swojej 
otwartości i spróbować otworzyć się na twórczość w pracy z młodszymi i starszymi dziećmi. 
Dla niektórych, jak mówili, było to przypomnienie sobie siebie z czasów największej 
motywacji do pracy, dla niektórych zaś coś nowego, coś czego nie brali pod uwagę 
klasyfikując siebie jako nauczyciel – nie twórca, a źródło wiedzy. Był to dobry czas na 
poszukanie analogii z codziennością, podkreślenie tego, co jest dobre we odtwarzaniu  
i tworzeniu, co może dawać poczucie bezpieczeństwa i wzmacniać tym samym motywację 
wewnętrzną dziecka do poszukiwań i działań edukacyjnych. Do korzystania z dóbr kultury  
i tworzenia jej. Pielęgnowania tego, co w sferze ponadmaterialnej jest dobrem narodowym 
każdego człowieka. Sami nauczyciele stwierdzali w większości szkół, że bardzo brakuje im 
tego rodzaju spotkań.  I wyrazili duże zainteresowanie możliwością wsparcia w postaci 
specjalnie przygotowanego dla nich zeszytu metodycznego oraz konsultacji mailowych ze 
specjalistą. 
Projekt „A właśnie, że teatr” pokazał - zgodnie ze swoim tytułem - jak wielka jest potrzeba 
uczestniczenia tak dorosłych, jak i dzieci w życiu kulturalnym, w pielęgnowaniu wrażliwości, 
kształtowaniu postaw opartych na wartościach humanistycznych.  
I jak ważne jest docieranie z działaniami kulturalno-edukacyjnymi tam, gdzie dostęp do nich 
jest z różnych powodów utrudniony. 
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METODY PRACY 
 
Realizacja głównych zadań projektu zakładała wykorzystanie sprawdzonych aktywnych 
metod pracy, m.in. czynny udział w spektaklu, warsztatach plastyczno-teatralnych dla dzieci  
i warsztatach działań twórczych dla nauczycieli, wychowawców i opiekunów poprzez 
dyskusje, elementy pantomimy i dramy, tworzenie metafory, mini trening twórczości. 
Spektakl „Wielka Misiowa wyprawa na Księżyc” napisany został na podstawie prawdziwych 
opowieści dzieci i w swojej interaktywnej części zakłada udział kilkorga dzieci w podróży 
głównego bohatera na Księżyc. Dzięki temu udało się  pokazać i włączyć tak dzieci, jak i 
dorosłych w proces tworzenia kultury, wzbogacić ich wiedzę na temat teatru (nie wszystkie 
dzieci na przykład wiedziały, co to jest teatr lalkowy, niektóre nigdy nie były w teatrze), 
zaciekawić sztuką, pokazać ile radości przeżywania może dawać i jak bardzo ważna jest  
w kształtowaniu właściwych postaw społecznych i wrażliwości humanistycznej na co dzień.  
Nowością w tym projekcie były warsztaty twórcze dla nauczycieli. Mini trening twórczości 
zakładał wyzwolenie w nich potencjału twórczego i przygotowanie do pracy kreatywnej 
rozwijającej zdolności poznawcze oraz kompetencje psychospołeczne dzieci. Po raz pierwszy, 
jako dodatkowa forma specjalistycznego wsparcia po zakończeniu działań projektowych, 
wprowadzone zostały konsultacje mailowe. Jak pokazało życie – wyrażone zainteresowanie 
nie poszło w parze z działaniem – zamiast konsultacji mailowych zdarzyły się dwie 
konsultacyjne rozmowy telefoniczne, dotyczące pracy w grupie 6 i 7 -latków, przejawiających 
zachowania złośliwe i agresywne. Naszym zdaniem – nie należy się zrażać i w przyszłych 
projektach proponować podobne wsparcie (może także spotkanie na czacie). Nasza 
rzeczywistość, technologicznie coraz sprawniejsza, powoli wkracza we wszystkie niemal 
dziedziny życia. Popularność czatów, webinariów i szkoleń online potwierdzają słuszność 
wybranej metody  i dają szansę, z biegiem czasu, na jej upowszechnienie i wdrożenie. 
Badania ewaluacyjne przeprowadzone zostały na podstawie przygotowanych na potrzeby 
projektu narzędzi ewaluacji w postaci: kuponu ewaluacyjnego, ankiety ewaluacyjnej dla 
nauczycieli oraz arkusza obserwacji dla prowadzących warsztaty pospektaklowe (załączniki 
nr 1, nr 2, nr 3). Narzędzia ewaluacyjne przygotowane zostały na podstawie i z 
wykorzystaniem sugestii zawartych w “Miniporadniku ewaluacji dla realizatorów Edukacji 
kulturalnej”, który powstał jako element projektu „Jak dobrze ewaluować projekty 
kulturalne?”, realizowanego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” 
w ramach priorytetu „Edukacja kulturalna” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 
 
PODSUMOWANIE PROJEKTU 
Podsumowanie realizacji 
Realizacja zadań projektowych przyniosła zespołowi dużo satysfakcji, na płaszczyźnie tak 
zawodowej, jak i osobistej.  
 

1. Pokazaliśmy i zaprosiliśmy  do udziału w interaktywnym spektaklu,  dzieci  
z 7 niewielkich miejscowości woj. podlaskiego. Spektakl napisany został na podstawie 
autentycznych opowieści dzieci i porusza bardzo ważny temat przyjaźni. 

2. Przeprowadziliśmy 14 warsztatów plastyczno-teatralnych dla dwóch grup wiekowych 
– maluchów (plastyczno-teatralne) i trochę starszych (teatralne z elementami dramy). 
W ten sposób zrobiliśmy  razem z dziećmi ponad 200 papierowych lalek, które dzięki 
dzieciom „mówiły” o ważnych sprawach 

3. Przeprowadziliśmy 7 warsztatów działań twórczych dla kadry pedagogicznej, w czasie 
których okazało się, że dorośli też mają leki i nie zawsze są gotowi na twórcze 
działania wraz z dziećmi. W oswajaniu trudnych sytuacji, im też może pomóc 
pacynka, muppet, metafora, bajka, itp. 

 



 15

4. Wyposażyliśmy nauczycieli w innowacyjne narzędzie do pracy z dziećmi – zeszyt 
metodyczny zawierający przykłady ćwiczeń i zabaw z dziećmi. 

5. Dotarliśmy ze spektaklem i lalkami teatralnymi do przynajmniej kilkunastu dzieci, 
które jeszcze nigdy nie były w teatrze! 

6. Zwiększyliśmy wiedzę o sztuce, zwłaszcza o teatrze lalkowym, wśród dzieci  
i dorosłych biorących udział w projekcie. 

7. Nawiązaliśmy rokujące na przyszłość kontakty z kilkoma placówkami oświatowymi 
województwa podlaskiego. 

8. Zwiększyliśmy dostęp do kultury, docierając z działaniami Fundacji ależ –Gustawie! 
do niewielkich miejscowości, które mają utrudniony dostęp do kultury 

9. Wsparliśmy integrację społ.-kult. i trochę międzypokoleniową w co najmniej jednej 
miejscowości (na spektakl zaproszeni byli rodzice i dziadkowie) 

10. Zwiększyliśmy swoje kompetencje społeczne i doświadczenie w pracy z dziećmi  
i dorosłymi w obszarach edukacyjno – kulturalnych 

 
Lista dobrych praktyk 
 

1. Dążyć do celu, realizować zadania (nie poddawać się!) 
2. Dbać o zespół projektowy (dla efektu i przyjemności!) 
3. Nie bać się elastyczności w działaniach (nie wszystko zależy tylko od nas!) 
4. Rozwijać swoje kompetencje psychospołeczne (wiedza, umiejętności, postawa) 
5. Odrzucić „niemożliwe”, a przyjąć za swoje „konstruktywne poszukiwanie rozwiązań” 
6. Słuchać tego, co mówią dzieci (jeśli im nie przeszkadzamy, ich wyobraźnia nie ma 

końca) 
7. Poszukiwać odpowiednich dla odbiorców form przekazu (korzystać z zabawy, budzić 

ciekawość i opierać się na naturalnych predyspozycjach dzieci do naśladownictwa  
i kreacji) 

8. Jak najwcześniej uczyć dzieci radzenia sobie z emocjami, korzystać w tym celu  
z różnych technik teatralnych - swoistych “parawanów” - łatwych, bezpiecznych i… 
przyjemnych dla dzieci i dorosłych. Muppety, pacynki, scenki, metafora, itp. 
Polecamy muppety! Dzieci   pięknie wcielają się w postać, chętnie wkładając w jej 
usta swoje opowieści oparte na doświadczeniach, wyobrażeniach, potrzebach czy 
oczekiwaniach. 

9. Wykorzystać doświadczenia trudnych sytuacji projektowych w usprawnianiu 
kolejnych zadań (nie zamiatać pod dywan! – nazwać, poddać refleksji, przeanalizować 
i poszukać odpowiedzi na pytanie: jak można inaczej?) 

10. W działania artystyczno - edukacyjne dla dzieci angażować dorosłych z ich 
najbliższego otoczenia (rodziców, rodzeństwo, dziadków, nauczycieli i opiekunów). 
To sposób na bycie razem w różnych obszarach życia, na wymianę bezcennych 
doświadczeń międzypokoleniowych, na bardziej świadom i czynny udział  
w tworzeniu i doświadczaniu kultury i sztuki. 
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Wpływ projektu 
 
Na realizatorów: 
 
- potwierdził słuszność misji Fundacji, naszych założeń pracy w obszarach kulturalno-
edukacyjnych z dziećmi i dorosłymi 
- wzbogacił naszą wiedzę na temat potrzeb nauczycieli związanych z edukacja kulturalną i nie 
tylko. 
- przyczynił się do jeszcze większej integracji zespołu, sprawdziliśmy się pozytywnie  
w sytuacjach wymagających elastyczności i zmiany 
 
Na uczestników, odbiorców: 
 
Wnioskując z reakcji i informacji zawartych w ankietach działania projektowe: 
-  sprawiły odbiorcom dużo przyjemności 
-  potwierdziły potrzebę udziału w kulturze 
-  zaspokoiły w zdecydowanej większości oczekiwania związane z realizacją projektu  
- dały szansę spotkania się z czymś nowym albo trudno dostępnym (teatr lalkowy, trening 
twórczości) 
 
Wnioski z projektu 
 
Co było zaskakujące? Co można było zrobić inaczej, co usprawnić w przyszłości? 
 
Trochę zaskoczyła nas potrzeba reorganizacji warsztatów dla dzieci. Na szczęście zmiana  
w większości przyniosła dobre efekty. Pierwszy dzień warsztatów obejmować miał zajęcia  
z zakresu sztuki teatru (pojęcia teatralne, np. scena, reżyser, kompozytor, rekwizyt..., scenki). 
Drugi dzień warsztatów zaś zajęcia plastyczno  - teatralne (techniki teatru lalek, ich budowę, 
sposoby animacji, próby animowania prawdziwymi lalkami teatralnymi) oraz wykonanie, pod 
opieką aktora, prostych lalek teatralnych skonstruowanych z materiałów recyklingowych. 
Podczas rozmów z dyrektorami placówek okazało się, że zakładana przez nas dwudniowa 
forma warsztatów jest niemożliwa do zrealizowania. W wyniku wspólnych ustaleń stworzone 
zostały zatem dwie grupy wiekowe uczestników warsztatów: grupy przedszkolne  
i wczesnoszkolne na warsztaty plastyczno- teatralne, grupy dzieci klas I-IV na warsztaty 
edukacji teatralnej i aktorstwa. Podział taki i skala zainteresowania warsztatami spowodowały 
zwiększenie liczby uczestników zadania. Ze względu na znaczne zwiększenie uczestników 
projektu i niemożność zwiększenia dofinansowania na wydruk plakatów w 2 placówkach 
dzieci nie otrzymały dyplomów. 
 
 
W przyszłości zamierzamy wykorzystać to doświadczenie i planować warsztaty nie tylko 
tematycznie, ale i z uwzględnieniem grup wiekowych. Niestety, kwestie zmian 
organizacyjnych, jak uczy doświadczenie, trudne są na początku do przewidzenia. 
Zwróciliśmy na to uwagę już w innym projekcie – i być może warto w przyszłości 
zainicjować kontakt z nauczycielem – opiekunem ze strony placówki, jako osobą bardziej 
dyspozycyjną czasowo i bezpośrednio zainteresowaną udziałem w projekcie. Oczywiście w 
porozumieniu z dyrekcją placówki. 
Zwróciliśmy na to uwagę już w innym projekcie – być może warto w przyszłości zainicjować 
kontakt z nauczycielem – opiekunem ze strony placówki, jako osobą bardziej dyspozycyjna 
czasowo i bezpośrednio zainteresowana udziałem w projekcie. Oczywiście w porozumieniu z 
dyrekcją placówki. 
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Co warto rozwijać? 
 
- wykorzystanie powstałego innowacyjnego narzędzia edukacyjno - wychowawczego, 
wykorzystującego techniki teatralne w pracy z dziećmi w różnym wieku (zeszyt metodyczny) 
- tworzyć nowe interaktywne i mobilne spektakle teatralne dla dzieci, poruszające ważne dla 
dzieci i aktualne w życiu tematy, uwrażliwiające na drugiego człowieka, przyrodę i świat, 
podnoszące samoświadomość wartości i emocji, kształtujące silnego wewnętrznie, dobrego  
i sprawczego człowieka, 
- korzystać z możliwości tworzenia mobilnych spektakli teatralnych i dawać dzieciom w ten 
sposób szansę uczestniczenia w działaniach kulturalnych na ich terenie, 
- kontakty z nauczycielami i opiekunami dzieci, np. w postaci warsztatów dla dorosłych, 
wyposażających ich w narzędzia pracy z własnymi emocjami i motywacją wewnętrzną (praca 
z emocjami, trening twórczości), ale także narzędzia pracy z grupą (techniki teatralne). Warto 
kontynuować propozycję specjalistycznych konsultacji mailowych. Pomimo mniejszego 
odzewu niż deklarowana potrzeba, warto je zachować, uzupełniając lub zamieniając 
częściowo na spotkania na czacie już po zakończonym projekcie. 
 
 
Fundacja – ależ Gustawie! pragnie podziękować wszystkim uczestnikom 
projektu, wspaniałym i uczynnym dyrektorom i pracownikom, szkołom, 
nauczycielom i oczywiście dzieciom. 
Pięknie dziękujemy, to była prawdziwa przyjemność móc się z Państwem 
spotkać i wspólnie realizować projekt. 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
załącznik nr 1 - Kupon ewaluacyjny dla dzieci 
załącznik nr 2 - Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli i opiekunów 
załącznik nr 3 - Arkusz obserwacyjny dla prowadzących warsztat 
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Załącznik nr 1 - Kupon ewaluacyjny dla dzieci 
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Załącznik nr 2 - Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli i opiekunów 
 
 
Data i miejscowość …………………………………………………………………..……… 
 

Ankieta ewaluacyjna 
 
Niniejsza ankieta ewaluacyjna dotyczy działań Fundacji Tworzenia i Promowania Sztuki ależ 
– Gustawie, realizowanych w ramach projektu „A właśnie, że teatr””, dofinansowanego z 
funduszu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Państwa sugestie są dla nas bardzo cenne. Prosimy o szczere odpowiedzi na pytania – będzie 
nam łatwiej zaplanować i udoskonalić przyszłe działania Fundacji w obszarach edukacji 
kulturalnej. 
Opowiadając na pytania prosimy o posłużenie się skalą od 1 do 5, na której: 
1 oznacza – zdecydowanie nie 
2 oznacza raczej nie 
3 oznacza – ani tak, ani nie 
4 oznacza – raczej tak 
5 oznacza – zdecydowanie tak 
 
1. Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z dostępności działań kulturalnych (np. spektakli 
teatralnych) w swoim miejscu zamieszkania. 
 

1 2 3 4 5 
 
2. Czy poznane formy teatralne będą przydatne w Pańskiej pracy z dziećmi: 
 

1 2 3 4 5 
 
3. Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z udziału w projekcie „A właśnie, że teatr”? 
 

1 2 3 4 5 
 
4. Czy uważa Pani/Pan, że konsultacje mailowe są potrzebne jako dodatkowa forma wsparcia 
działań poprojektowych? 
 

1 2 3 4 5 
 
5. Jeśli ma Pani/Pan jakieś refleksje, uwagi na temat warsztatów lub spektaklu, którymi chce 
się z nami podzielić to właśnie tu jest na to miejsce: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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Załącznik nr 3 - Arkusz obserwacyjny dla prowadzących warsztat 
 
 
 
Data i miejscowość 
…………………………………………………………………………………….………….. 
 

Formularz obserwacji 
 
Niniejszy formularz obserwacji dotyczy działań Fundacji Tworzenia i Promowania Sztuki 
ależ – Gustawie, realizowanych w ramach projektu „A właśnie, że teatr”, dofinansowanego z 
funduszu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 
Państwa refleksje związane z bezpośrednią obserwacją pracy i zaangażowania 
uczestniczących  
w projekcie dzieci i nauczycieli są bardzo cenne. Pomogą nam zaplanować i udoskonalić 
przyszłe działania Fundacji w obszarach edukacji kulturalnej 
 
 
Pytania pomocnicze: 
 

1. Czy dzieci chętnie i z zaangażowaniem uczestniczyły w plastyczno-teatralnych 
warsztatach edukacyjnych? 

2. Czy nauczyciele chętnie i z zaangażowaniem uczestniczyli w treningu twórczości  
i innych działaniach warsztatowych związanych z wykorzystaniem technik teatralnych 
w pracy wychowawczo-edukacyjnej?  

3. Jakie nastroje dominowały w czasie zajęć? 
4. O których emocjach, uczuciach, wydarzeniach dzieci rozmawiały najchętniej,  

a o których najmniej chętnie? 
5. Czy i w jakim stopniu refleksje pospektaklowe i warsztatowe  zainicjowały  rozmowy 

dzieci  nt. ich codzienności, przyjaźni, empatii,  itp.? 
 
Refleksje: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 


