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Główny cel projektu:

Wyjście z profesjonalnym teatrem poza duże aglomeracje miejskie i dotarcie do środowisk
wiejskich i miejskich, liczących poniżej 20 tys. mieszkańców. Zainteresowanie dzieci sztuką
niejako na "ich podwórku" oraz pokazanie jej atrakcyjności i wpływu na życie młodego
człowieka. Wspieranie edukacji kulturalnej w szkołach i placówkach opiekuńczych, również
poprzez przygotowanie klarownego planu zajęć dla nauczycieli, wg którego będą mogli
wspomagać rozwój osobisty i artystyczny dzieci jeszcze długo po zakończeniu projektu.

Zrealizowane elementy projektu:

Zadanie "Brzydkie kaczątko" II edycja rozpoczęło się zgodnie z harmonogramem
dnia 01.08.2016 r.

1. Zebranie zespołu projektowego, zapoznanie z projektem, podział obowiązków:

W sierpniu zebrał się zespół projektowy, wszystkich zapoznano z założeniami projektu, jego
zadaniami i harmonogramem działań oraz rozdzielono obowiązki. Podpisane zostały również
umowy wolontaryjne z wolontariuszami, którzy zobowiązali się wykonywać prace biurowe
i organizacyjne, niezbędne do zrealizowania projektu.

2. Nawiązanie współpracy z 18 placówkami w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców,
chętnymi do współpracy przy realizacji projektu oraz rozesłanie do nich materiałów
promocyjnych w formie plakatów i ulotek:
Do wszystkich placówek ujętych w projekcie zostały rozesłane maile z propozycją
współpracy przy projekcie. 17 z nich wyraziło zainteresowanie i chęć współpracy. Zostały
ustalone z nimi szczegółowe terminy realizacji przedsięwzięcia. Z jedną placówką nie udało
się nawiązać kontaktu - z Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą w Łaniętach. Na prośbę
dyrekcji domu kultury w Hrubieszowie, koordynator projektu podjął zatem decyzję
o zagraniu spektakli i przeprowadzeniu warsztatów w dwóch szkołach podstawowych
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w powiecie hrubieszowskim, zamiast jednego spektaklu i jednych warsztatów w domu
kultury. Pani Dyrektor wykazywała ogromną potrzebę takich działań kulturalnych na ich
terenie.

3. Działania promocyjne:

W sierpniu została nawiązana współpraca z patronami medialnymi projektu. Zostali nimi:
portal internetowy czasdzieci.pl oraz Radio Łódź. W ramach działań promocyjnych
informacje o projekcie opatrzone logotypem MKiDN i notka na temat źródła dofinansowania
projektu zostały umieszczone na portalach: czasdzieci.pl, miastodzieci.pl, e-teatr.pl,
platformakultury.pl, radiolodz.pl i innych:
https://www.radiolodz.pl/posts/28275-ruszyla-ii-edycja-brzydkiego-kaczatka
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/227855.html
http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1989299.html
https://www.platformakultury.pl/artykuly/138993-brzydkie-kaczatko--ii-edycja.html
http://czasdzieci.pl/okiem-czasdzieci/id,782707e.html

Dodatkowo - zdjęcia i opisy dokumentujące postępy pracy nad projektem były sukcesywnie
umieszczane na stronie internetowej i portalach społecznościowych (facebook, twitter,
google+, pinterest) Fundacji – ależ Gustawie! oraz na portalach społecznościowych
odwiedzanych placówek:
http://lubiehrubie.pl/powiat/gmina-hrubieszow-zapraszmy-na-spektakl-brzydkie-kaczatko
https://www.facebook.com/gokwolajowice/?fref=ts
http://www.eglowno.pl/gowno/mok/item/3349-brzydkie-kacz%C4%85tko-w-mok-u.html
http://www.eglowno.pl/
http://moje.radio.lublin.pl/12-23-wrzesnia-brzydkie-kaczatko-ii-edycja.html
http://goktrzeszczany.pl/
https://www.facebook.com/gminnyosrodek.kultury.9/media_set?
set=a.651233691698486.1073741898.100004355820442&type=3&pnref=story
http://www.tyszowce.pl/sck/aktualnosci/brzydkie-kaczatko/
http://lubiehrubie.pl/powiat/brzydkie-kaczatko-w-moniatyczach
http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/75555/mieniany-czy-brzydkie-kaczatko-poradzisobie-ze.html
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http://lubiehrubie.pl/powiat/brzydkie-kaczatko-w-dolhobyczowie
https://www.ele24.net/mieszkancy/brzydkie-kaczatko-w-gminnym-osrodku-kultury-w-piatku
http://mokglowno.webnode.com/products/spektakl-dla-dzieci-brzydkie-kaczatko/
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1135845443118762&id=349787141724600
http://spgrabow.szkolnastrona.pl/a,534,brzydkie-kaczatko-ftips-alez-gustawie
Elementem reklamy zewnętrznej był roll up z informacjami o projekcie, logotypem MKiDN
i notką na temat źródła dofinansowania projektu, który był rozstawiany w okolicy sceny
lub wejścia do sali przed każdym spektaklem.
Na przełomie sierpnia i września zostały przygotowane do druku i wydrukowane zeszyty
metodyczne, plakaty i karty informacyjne na tekturowe teatrzyki. Na zeszytach i wszystkich
materiałach promocyjnych zostały umieszczone logotypy patronów medialnych oraz MKiDN
wraz z informacją o źródle dofinansowania.
Zostały również zakupione tekturowe teatrzyki (18 szt.) od producenta firmy Leolandia.
We wrześniu i październiku zostały wysłane materiały informacyjne (plakaty) do wszystkich
placówek oświatowych biorących udział w projekcie. Placówki te przyjęły na siebie
obowiązek zorganizowania uczestników i poinformowania rodziców i opiekunów dzieci
o szczegółach projektu.

4. Eksploatacja spektaklu i działań interaktywnych, dokumentacja fotograficzna

We wrześniu i październiku zostało zagranych 18 przedstawień "Brzydkie kaczątko"
i przeprowadzonych 18 warsztatów pospektaklowych. 11 przedstawień i 11 warsztatów
w woj. lubelskim, 7 przedstawień i 7 warsztatów w woj. łódzkim. Po warsztatach rozdawane
były ankiety i kupony ewaluacyjne wypełniane przez dzieci i nauczycieli. Prowadzący
warsztaty wypełniali arkusze obserwacji. W każdej placówce zostały rozdane zeszyty
metodyczne dla nauczycieli. Każda placówka dostała także jeden teatrzyk tekturowy
do wykorzystania jako narzędzie dalszych działań poprojektowych. Wszystkie te działania
były dokumentowane w formie fotograficznej.
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5. Sporządzenie raportu ewaluacyjnego, rozliczenie finansowe i merytoryczne zadania.

W listopadzie ewaluator Agnieszka Piestrzeniewicz na podstawie wcześniej przygotowanych
ankiet i kuponów ewaluacyjnych dla nauczycieli i dzieci oraz arkuszy obserwacyjnych
dla prowadzących warsztaty sporządziła raport ewaluacyjny.
Został także sporządzony raport końcowy.

Projekt zakończył się zgodnie z harmonogramem dnia 30.11.2016 r.

Organizacja pracy i współpraca przy projekcie:

W przygotowaniu i realizacji działań projektowych brali udział profesjonaliści, tym razem w składzie mniejszym niż w poprzedniej edycji. Ponieważ projekt był kontynuacją działań
z roku 2015, część istotnych elementów już istniała, np. spektakl i zeszyty metodyczne.
W związku z tym nad realizacją większości działań projektowych czuwały występujące
w spektaklu aktorki, wspierane pracą biurowa i organizacyjną 4 wolontariuszy,
zaprzyjaźnionego psychologa oraz ewaluatora projektu.
Niezaprzeczalną zaletą takiego doboru współpracowników – i to się nie zmieniło! - jest
komfort pracy, czyli zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, wynikające ze wszystkich
wspólnych zawodowych doświadczeń. Różnice zdań zdecydowanie nas inspirują, nie –
dzielą. Dzięki temu, łącząc przyjemne z pożytecznym, bezkonfliktowo realizujemy cele.
Wolontariuszy, biorących udział w projekcie ‘Brzydkie kaczątko” II edycja, traktujemy jako
zespół projektowy. Są to osoby zaprzyjaźnione z nami, wspierające działalność statutową
Fundacji swoim czasem, zaangażowaniem, umiejętnościami i wiedzą. I takie rozwiązanie jest
dla nas najlepsze.
Trochę inaczej jest w przypadku współpracy z placówkami, w których Fundacja realizowała
podstawowe zadanie projektu, czyli
pospektaklowe.

wystawiała spektakl i prowadziła warsztaty

Również i w tej edycji zdarzyło się, że na etapie wstępnych ustaleń

współpraca wyglądała bardziej obiecująco niż miało to miejsce w rzeczywistości. Ale były to
sytuacje incydentalne i - chociaż wymagające od aktorek dużej elastyczności – w rezultacie
i tak satysfakcjonujące (np. poprowadzenie warsztatów pospektaklowych dla trzykrotnie
większej liczby dzieci niż wynikało to z ustaleń). Porównując z poprzednią edycją,
przygotowania do spektaklu na miejscu odbywały się zdecydowanie sprawniej.
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Uczestnicy

Opis uczestników:

Uczestnikami projektu „Brzydkie kaczątko” II edycja, podobnie jak w przypadku I edycji,
były dzieci z grupy wiekowej 5 – 12 lat oraz ich opiekunowie (nauczyciele, wychowawcy).
W sumie w projekcie wzięło udział 1997 dzieci i 147 nauczycieli i wychowawców. W czasie
spektaklu pojawiały się także osoby spoza kręgu odbiorców bezpośrednich – rodzice,
dziadkowie, dyrekcja, pracownicy administracyjni szkoły, itp.

Dzieci:

Z badań ewaluacyjnych, wykorzystujących ankietę dla nauczycieli, kupon ewaluacyjny
dla dzieci oraz arkusz obserwacji dla aktorów prowadzących zajęcia pospektaklowe wynika,
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że w spektaklu wzięło udział 1997 dzieci (proporcjonalnie jest to trochę więcej niż
w poprzedniej edycji czyli 2080 dzieci, ale z 20 miejscowości) w wieku od 5 do 12 lat,
w zbliżonych proporcjach podziału ze względu na płeć, z niewielką przewagą procentową
dziewczynek - wykres nr 1. Najliczniejszą grupę stanowiły 7- i 8- latki (ponad 20 % w obu
kategoriach wiekowych), tylko trochę mniej 9- latki (19%) i 6-latki (14%),
a najmniej liczną grupę, podobnie jak w I edycji projektu, stanowiły 11- i 12 – latki (kolejno
3% i 2%, w I edycji łącznie – 5,7%) – wykres nr 2.

Wykres nr 1. Procentowy udział dziewczynek i chłopców w projekcie.

Wykres nr 2. Procentowy udział dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych
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Poziom zadowolenia dzieci ze spektaklu

Poziom

zadowolenia

dzieci

z

obejrzanego

spektaklu

charakteryzuje

się

dużymi

dysproporcjami, ale skłaniającymi do optymistycznych refleksji: aż 1805 dzieci zaznaczyło
w ankiecie rysunek symbolizujący odpowiedź „bardzo”, a tylko 11 - odpowiedź „nie” wykres 3. Stanowi to odpowiednio – 90% dzieci bardzo zadowolonych i zaledwie 2% dzieci
niezadowolonych. W edycji I proporcje były trochę inne – 86,4% bardzo zadowolonych
i 3,84% niezadowolonych, co można tłumaczyć wieloma czynnikami, być może np.
większym udziałem niezadowolonych chłopców w grupie 8- 9- i 10- latków w poprzedniej
edycji, prezentujących negatywną postawę wobec dodatkowych działań, wyrażających głośno
swoje niezadowolenie z „konieczności” udziału w spektaklu i namawiających do tego innych.
Wykres 3. Ocena stopnia zadowolenia dzieci ze spektaklu

Różnice w stopniu zadowolenia z obejrzanego spektaklu dziewczynek i chłopców nie są
wielkie – ok. 6% na korzyść zadowolonych dziewczynek i nieco ponad 1% na korzyść
niezadowolonych chłopców – wykresy 4,5 i 6.
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Wykres 4. Bardzo wysoki stopień zadowolenia ze spektaklu z podziałem na grupę
dziewczynek i grupę chłopców

Wykres 5. Średni stopień zadowolenia ze spektaklu z podziałem na grupę dziewczynek
i grupę chłopców

Wykres 6. Niski stopień zadowolenia ze spektaklu z podziałem na grupę dziewczynek
i grupę chłopców
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Deklaracje chęci ponownego spotkania z teatrem

Zdecydowana większość dzieci, bo aż 1856 chce, aby teatr jeszcze do nich powrócił – grupa ta
stanowi aż 93% wszystkich dzieci. Tylko niecałe 2% dzieci zdecydowanie zadeklarowało niechęć
do ponownego przyjazdu teatru do ich miejscowości, a zaledwie 5% nie wie, czy tego chce. Są to
wartości zbliżone do podanych wcześniej poziomów stopnia zadowolenia, tzn. 90% dzieci jest bardzo
zadowolonych ze spektaklu i 93% dzieci chce, żeby teatr jeszcze do nich przyjechał (różnica zaledwie
3%), prawie 8% dzieci jest średnio zadowolonych ze spektaklu i 5% nie posiada zdania na temat
ewentualnych ponownych odwiedzin teatru (różnica 3%) i wreszcie tylko 2% dzieci jest
niezadowolonych ze spektaklu i tyle samo dzieci nie chce powrotu teatru do ich miejscowości. Warto
zwrócić uwagę na to, ze w poprzedniej edycji, wyniki były podobne – również tylko 2% dzieci nie
chce, by teatr przyjechał do nich jeszcze raz. Można przyjąć ten wynik za bardzo zadowalający
i potwierdzający słuszność obranego przez Fundację kierunku działań w obszarze edukacji kulturalnej
dzieci w przedszkolach i szkołach – wykres 7.

Wykres 7. Zainteresowanie dzieci ponownymi odwiedzinami teatru

Biorąc pod uwagę deklaracje chęci ponownego spotkania z teatrem w doświadczonej formie
przyjazdu do ich miejscowości w grupie dziewczynek i chłopców, widać, że – podobnie jak
w poprzedniej edycji – liczniejszą grupę deklaracji „TAK” stanowią dziewczynki, z różnicą
ok. 7 % na korzyść dziewczynek. Z kolei w grupie zdecydowanej deklaracji „NIE” - więcej
jest chłopców i różnica wynosi trochę ponad 1%. Proporcje udziału odpowiedzi: tak, nie
wiem, nie, z podziałem na grupę dziewczynek i grupę chłopców przedstawiają kolejno –
wykresy 8, 9 i 10.
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Wykres 8. Deklaracja chęci ponownego przyjazdu teatru z podziałem na grupę
dziewczynek i grupę chłopców - TAK

Wykres 9. Deklaracja chęci ponownego przyjazdu teatru z podziałem na grupę
dziewczynek i grupę chłopców – NIE WIEM

Wykres 10. Deklaracja chęci ponownego przyjazdu teatru z podziałem na grupę
dziewczynek i grupę chłopców – NIE
Czy chcesz, żeby teatr przyjechał do Ciebie jeszcze raz?
NIE

7;dziewczynki

dziewczynki
chłopcy

30; chłopcy
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Nauczyciele i opiekunowie
W

spektaklu

oraz

warsztatach

pospektaklowych

wzięło

udział

147

nauczycieli,

wychowawców i opiekunów i jest to o 31 osób więcej niż w I edycji projektu. Na spektaklu
pojawiały się również osoby spoza kręgu zakładanych odbiorców bezpośrednich, np. rodzice
i dziadkowie, także pracownicy szkoły, ale nie brali oni udziału w badaniu. Ze względów
organizacyjnych oraz celu przeprowadzania badań, ankiety wypełnili tylko nauczyciele
i wychowawcy dzieci. Celem ankiety było zbadanie stopnia zadowolenia z działań
kulturalnych, przede wszystkim teatru, w miejscowości zamieszkania oraz poznanie stopnia
zadowolenia z udziału w projekcie i oceny przydatności poznanych form i technik teatralnych
w pracy z dziećmi.
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 Pani/ Pana zdaniem warsztat pospektaklowy pomógł dzieciom lepiej zrozumieć treść
spektaklu?
4. Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z udziału w projekcie „Brzydkie kaczątko”?

Szczegółowa analiza danych zebranych za pomocą ankiet pozwala na wyciągnięcie
następujących wniosków:
 ponad połowa ankietowanych nauczycieli jest zdecydowanie i raczej zadowolonych
z działań kulturalnych w swoim miejscu zamieszkania (56%),
 prawie 1/3 badanych jest zdecydowanie i raczej niezadowolona z działań kulturalnych
w swoim miejscu zamieszkania (28%),
 pozostali uczestnicy nie mają na ten temat zdania (16%) – wykres 11.
Z przeprowadzonych z nimi przez aktorki rozmów zakulisowych wynika, iż przyczyną
niskiego zadowolenia z działań kulturalnych są najczęściej:
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- odległość do najbliższych teatrów
- trudności finansowe (transport, bilety)
ale czasami także:
- nierozumienie potrzeby udziału dzieci w działaniach kulturalnych przez ich rodziców.
Wśród głosów wyrażających zadowolenie pojawiały się stwierdzenia – i tak więcej nie damy
rady, więc tyle ile jest wystarczy; na co dzień jest tyle pracy; rodzice nie są chętni; to jest
drogie, itp.
Wykres 11. Ocena stopnia zadowolenia nauczycieli z dostępności działań kulturalnych
w ich miejscu zamieszkania (wartości procentowe)

Prawie wszyscy ankietowani nauczyciele wyrazili swoje zadowolenie z udziału w projekcie
„Brzydkie kaczątko” II edycja (99% zdecydowanie i raczej zadowolonych).

Tylko 1%

badanych wykazało się niezadowoleniem. Przyczyny niestety nie zostały podane, ale
w rozmowach z nauczycielami pojawiły się pojedyncze uwagi na temat czasu, który zamiast
na teatr można by poświęcić nauce – być może to jest jakieś uzasadnienie? – wykres 12.
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Wykres 12. Ocena stopnia zadowolenia nauczycieli z udziału w projekcie

Wykresy 13 i 14 przedstawiają ocenę stopnia przydatności poznanych form teatralnych
w pracy nauczyciela oraz przydatności pospektaklowego warsztatu w zrozumieniu przekazu
spektaklu. Obszary niezwykle cenne dla Fundacji w planowaniu przyszłych działań
związanych z edukacją kulturalną dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach.
Z zebranych danych wynika, iż zdecydowana większość nauczycieli wysoko ocenia zarówno
przydatność technik teatralnych (np. kukiełek, pacynek, muppetów, tekturowych teatrzyków),
jak i wartość udziału dzieci w pospektaklowym warsztacie. Poznane techniki pracy z dziećmi
są zdecydowanie i raczej przydatne dla 98% ankietowanych (przy tylko 1% udziale
odpowiedzi „zdecydowanie nie”), przydatność warsztatu pospektaklowego w zrozumieniu
przekazu zdecydowanie i raczej tak - również dla 98% ankietowanych.
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Wykres 13. Ocena stopnia przydatności poznanych form teatralnych w pracy
nauczyciela

Wykres 14. Ocena stopnia przydatności warsztatu pospektaklowego w zrozumieniu
przekazu spektaklu

Dopasowanie do potrzeb i oczekiwań
Projekt „Brzydkie kaczątko” II edycja jest kontynuacją działań i założeń poprzedniej edycji.
Wśród nich niezmienny pozostał wybór grup odbiorców, czyli

dzieci i ich nauczycieli,

wychowawców i opiekunów. Ich wspólny udział w spektaklu teatralnym i warsztatach
pospektaklowych miał na celu wspieranie tak jednych, jak i drugich w integrowaniu się,
w łatwiejszym nawiązywaniu kontaktu i podejmowaniu niewymuszonego dialogu na tematy
trudne społecznie. Spektakl teatralny porusza niezwykle istotne i delikatne dla małego
człowieka obszary związane z innością, brakiem tolerancji, dyskryminacją, przemocą.
Poprzez raczej lekką i przyjemną formę, pozwala dziecku w sposób bezpieczny, bo
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anonimowy wydobyć z siebie pokłady emocji związanych z oglądanymi na scenie sytuacjami.
Działania interaktywne, prowadzone przez aktorów bezpośrednio po spektaklu, dają szansę
na odniesienie tych emocji do konkretnych przeżyć z życia codziennego. Odniesienie
i oswojenie. I tu niezwykle istotna rola nauczyciela, żeby tego nie przegapić i nie pominąć.
Zarówno sposób prowadzenia warsztatu przez aktorki, jak i merytorycznie konsultowany
z doświadczonym psychoterapeutą zestaw ćwiczeń w zeszycie metodycznym – stanowią
pomoc dla nauczycieli. Dzięki nim dzieci będą mogły dalej rozwijać swoją kreatywność
i wyobraźnię, przełamywać bariery i schematy w myśleniu i działaniu, otwierać się na
niełatwe dyskusje i przyjęcie pomocy w poradzeniu sobie z wewnętrznymi problemami
i przeżyciami.
Jak pokazują wyniki ankiet, obserwacji i rozmów z dorosłymi opiekunami dzieci –
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). Dzieci z ogromnym zaciekawieniem oglądały
spektakl, reagowały spontanicznie i żywiołowo. Często pojawiał się śmiech. Słychać było
westchnienia, czasami komentarze: „ale to kaczątko ma prawdziwe oczy!”, „nie wolno się
śmiać”, „ale jaja”, „nie płacz”, „nie śmiej się”, „można go polubić”, „lepiej go poznać” itp.
Rozmowy prowadzone przez aktorów po spektaklu skupiały się najczęściej wokół przeżyć
głównego bohatera – kaczątka, które było inne, nie przez wszystkich chciane, odpychane
i czasami smutne. Dzieci doskonale odczytywały przesłanie bajki, celnie identyfikowały
inność kaczątka i odnosiły to do życia codziennego. Wskazywały jako inne – kolor skóry,
wiek, wygląd, język, choroba („to jak jest się chorym na raka”), ale też – tu głównie te starsze
– poglądy. Maluchy miały trochę trudności ze zrozumieniem słowa „tolerancja”, ale dzięki
podawanym przez dzieci starsze porównaniom do rzeczywistości znanej, szybko zrozumiały i
chętnie szukały swoich przykładów na bycie tolerancyjnym („zanim kogoś ocenisz, poznaj go
najpierw”). To był dobry czas na poszukanie analogii z codziennością, podkreślenie tego, co
jest dobre we współpracy, w akceptacji, w byciu razem. Na zanegowanie i niezgodę na
przemoc czy odtrącenie i wyśmiewanie za inność. Na pewno jest to trudne, szczególnie dla
dzieci, które mają prawo nie rozumieć jeszcze dokładnie tego, co czują i dlaczego. Zresztą wielu dorosłych tego nie potrafi! Dlatego im wcześniej wyposażymy nasze dzieci w narzędzia
radzenia sobie z trudnymi emocjami, pozwolimy na ciekawość i doświadczanie różności,
nauczymy twórczego rozwiązywania trudności – tym większe szanse na ich rozwój
we wszystkich obszarach życia społecznego i ekonomicznego, a co za tym idzie –
ukształtowanie mądrych, wrażliwych, tolerancyjnych i sprawczych dorosłych.
16

Ale do tego dorośli również potrzebują odpowiednich narzędzi. Jak powiedział grecki filozof
Solon „ Nie może kierować innymi, kto nie potrafi zarządzać sobą”, stąd zapewne takie duże
zainteresowanie i zadowolenie nauczycieli i opiekunów dzieci z udziału w projekcie,
w poznaniu możliwości wykorzystania technik teatralnych w pracy edukacyjno –
wychowawczej. Technik, które także dorosłym pomagają oswajać lęki i niepokoje,
uświadamiać priorytety, pozwalać na emocje i wrażliwość.
Projekt „Brzydkie kaczątko” pokazał, 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.
Metody pracy:

Realizacja głównych zadań projektu zakładała wykorzystanie sprawdzonych aktywnych
metod pracy, takich jak: emocjonalny odbiór w spektaklu, warsztaty twórcze dla dzieci
i opiekunów, dyskusja, elementy pantomimy i dramy. Tylko dzięki temu możliwe stało się
zrealizowanie takich celów, jak np. stymulowanie kreatywności i umiejętności twórczego
myślenia dzieci i młodzieży, zwiększenie zainteresowania sztuką niejako na "ich podwórku"
i pokazanie, że sztuka może być czymś atrakcyjnym dla młodego człowieka, otwarcie
na świat i zwiększenie wrażliwości poprzez pokazanie dzieciom innego sposobu myślenia,
wyjście poza utarte schematy myślenia "małomiasteczkowego", uwrażliwienie na sztukę
i uznanie jej za stały, nieodzowny element życia, ale także pokazanie jak poprzez zabawę
w teatr mogą radzić sobie ze swoimi emocjami, na nowo je przeżywać i dzielić się nimi
w bezpieczny dla siebie sposób.
Wykorzystanie w projekcie spektaklu bez słów, jako propozycji odbioru przede wszystkim
emocjonalnego i zmysłowego – ponownie okazało się dobrym pomysłem. Wywołującym
refleksję i potrzebę odniesienia się do niego – przedyskutowania, wyjaśnienia i zrozumienia.
Dlatego warsztat pospektaklowy spełnił swoje zadanie, zarówno w stosunku do dzieci, jak
i dorosłych.
Podobnie jak w poprzedniej edycji, bardzo trafionym pomysłem było także przygotowanie
i wyposażenie uczestniczących w projekcie nauczycieli w zeszyty metodyczne oraz tekturowe
teatrzyki do wykorzystania w pracy z dziećmi.
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Przykładowe zdjęcia z działań projektowych:
Fotorelacja na bieżąco pojawiała się na stronie Fundacji - ależ Gustawie! oraz na facebooku:
http://alezgustawie.pl/gustaw/projekty/brzydkie-kaczatko/
https://www.facebook.com/alezGustawie/?fref=ts
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Podsumowanie projektu:
Realizacja zadań projektowych przyniosła zespołowi dużo satysfakcji w różnych obszarach.
Przede wszystkim:
1. Udało się odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania dzieci i nauczycieli z 18 miejscowości
do 20 tys. mieszkańców w województwie lubelskim i łódzkim. Nasz interaktywny, przyjazny
i mobilny spektakl teatralny spodobał się i wzruszył - stając się punktem wyjścia do pięknych
i wartościowych rozmów z dziećmi na temat nietolerancji, dyskryminacji i przemocy.
Spektakl obejrzało co najmniej 1997 dzieci w wieku 5-12 lat i 147 nauczycieli,
wychowawców i opiekunów.
2. Prawie 2 tys. dzieci „dotknęło” dzięki nam teatru, niektóre po raz pierwszy, inne „ już raz
widziały przedstawienie”.
3. Każdy z uczestniczących w projekcie nauczycieli dostał (stworzony już na potrzeby
I edycji) zeszyt metodyczny - innowacyjne narzędzie edukacyjno-wychowawcze, opracowane
pod opieką psychologa. Informacje zawarte w zeszycie utrwalają wiedzę na temat teatru
lalkowego, ale także podają propozycje ćwiczeń, gier i zabaw do wykorzystania na zajęciach
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z dziećmi. W połączeniu z podarowanym każdej placówce tekturowym teatrzykiem lalkowym
- może to przyczynić się do rozszerzenia celów projektowych na inne dzieci, niebędące
bezpośrednimi odbiorcami działań projektowych. A to z kolei daje szansę na wzrost
kompetencji społecznych i pedagogicznych nauczycieli i, co za tym idzie - zwiększenie
dostępu do edukacji kulturalnej dzieci.
4. Zwiększyły się kompetencje psychospołeczne zespołu osób realizujących zadania
projektowe: spotkanie z nowymi odbiorcami bezpośrednimi projektu - rozmowy z nimi,
szukanie odpowiedzi na zadawane pytania, obserwacja reakcji swoich i uczestników (tak
małych, jak i dużych), doświadczanie różnych emocji – stały się powodem do autorefleksji
i inspiracją do dalszych działań.
5. Zwiększyła się świadomość teatralna nauczycieli w zakresie możliwości edukacyjnych,
wychowawczych, terapeutycznych.
6. Poprzez bezpośredni kontakt z ludźmi "z zewnątrz", pasjonatami teatru i sztuki, 1997
dzieci w wieku 5-12 lat mogło poznać inny sposób patrzenia na świat, wyjść poza utarte
schematy myślenia "małomiasteczkowego", “dotknąć” teatru i pozwolić sobie na odczuwanie
i empatię. Zwiększyć swoją wrażliwość na sztukę i uznać ją za stały, nieodzowny element
życia.
Lista dobrych praktyk:
1. Skupić się na celu. z refleksją i otwartym umysłem obserwować i słuchać odbiorców
projektu.
2. Nie bać się innowacji i tzw. niemożliwego.
3. W działaniach kulturalnych skierowanych do dzieci korzystać z najatrakcyjniejszych
dla niech form przekazu, opartych na zabawie, ciekawości i naturalnych
predyspozycjach dzieci do naśladownictwa i kreacji.
4. Jak najwcześniej uczyć dzieci radzenia sobie z emocjami, zwłaszcza trudnymi niekoniecznie przez rozmowę bezpośrednią, ale za pomocą 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.
5. W działania artystyczno - edukacyjne dla dzieci angażować dorosłych, najlepiej tych
z najbliższego otoczenia (rodziców, rodzeństwo, dziadków, nauczycieli i opiekunów).
To sposób na bycie razem w różnych obszarach życia, na wymianę bezcennych
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doświadczeń międzypokoleniowych, na bardziej świadomy i czynny udział
w tworzeniu i doświadczaniu kultury i sztuki.
Wpływ projektu:

Udział w projekcie jeszcze bardziej nas zintegrował. Zwiększył wrażliwość na świat i siebie,
poszerzył wiedzę o człowieku małym i większym i jego potrzebach w obszarach kultury.
Ale przede wszystkim utwierdził w przekonaniu, że naprawdę warto robić to, co robimy!
Reakcje dzieci, ich naiwność w postrzeganiu świata, ufność wobec dorosłych – pogłębiają
nasze poczucie odpowiedzialności za to, co robimy i jaki wpływ wywieramy na przyszłe
pokolenia. To inspiruje i popycha ku nowym… projektom, zadaniom, spotkaniom.
Ocena stopnia zadowolenia uczestników ze spektaklu, z udziału w warsztatach
i przyjazdu teatru oraz wspomnienie przejętych i zaangażowanych w opowieść o innym
kaczątku dzieci, sugerują dobry stopień zaspokojenia ich potrzeb kulturalnych.
Dla wielu dzieci był to pierwszy kontakt z teatrem lalkowym, w niełatwej w odbiorze wersji
bez słów, z muzyką w tle i z przepięknymi, kolorowymi i niezwykle wiarygodnymi
lalkowymi aktorami. Spektakl promuje pozytywne wartości - miłość, potrzebę przyjaźni
i akceptacji jako najważniejsze, skłaniając do refleksji nad zachowaniami trudnymi
i krzywdzącymi, ale także obecnymi w codziennej rzeczywistości dzieci, jak np. odrzucenie,
wyśmiewanie, krytykowanie.

Wnioski:
Warto naszym zdaniem:
 wrócić do tych samych dzieci i nauczycieli z kolejną propozycją kulturalną,
zaoferować im jeszcze inny rodzaj teatru, poszerzyć spektrum doznań i umiejętności,
 kontynuować teatralne spotkania z dziećmi i dorosłymi w miejscowościach
o utrudnionym dostępie do kultury,
 tworzyć nowe interaktywne i mobilne spektakle teatralne dla dzieci, poruszające
ważne i aktualne w ich życiu tematy, uwrażliwiające na drugiego człowieka, przyrodę
i świat, podnoszące samoświadomość wartości i emocji, kształtujące silnego
wewnętrznie, dobrego i sprawczego na co dzień człowieka,
 rozwijać się i usprawniać umiejętności pracy z dziećmi,
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 umożliwiać innym nauczycielom korzystanie z innowacyjnego narzędzia edukacyjnowychowawczego,
 zmniejszyć liczebność grup warsztatowych (w bieżącej edycji, podobnie jak
w edycji I wystąpił element zaskoczenia, gdy liczebność grupy warsztatowej była
trzykrotnie większa),
 zeszyt metodyczny poszerzyć o scenariusz zajęć nt. tolerancji, z uwzględnieniem
wieku dzieci, ich możliwości poznawczych i społeczno-emocjonalnych,
 wyposażyć dorosłych w narzędzia pracy z własnymi emocjami i motywacją
wewnętrzną (praca z emocjami, trening twórczości), ale także narzędzia pracy z grupą
(techniki teatralne) poprzez organizację dodatkowych warsztatów.

Fundacja – ależ Gustawie! pragnie podziękować wszystkim
uczestnikom projektu, ośrodkom kultury,
wspaniałym i uczynnym dyrektorom i pracownikom,
szkołom, nauczycielom
i oczywiście - dzieciom.
Pięknie dziękujemy! To była prawdziwa przyjemność spotkać się
z Państwem i wspólnie realizować projekt.
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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
załącznik nr 4 - Tabelaryczne podsumowanie informacji zebranych za pomocą kuponów
ewaluacyjnych dla dzieci, kwestionariuszy dla nauczycieli oraz arkuszy
obserwacyjnych dla prowadzących
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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 „Brzydkie kaczątko”, 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 Pani/ Pana zdaniem warsztat pospektaklowy pomógł dzieciom lepiej zrozumieć
treść spektaklu?

1

2

3

4

5

4. Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z udziału w projekcie „Brzydkie kaczątko”?

1

2

3

4

5
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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 „Brzydkie kaczątko”, 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 warsztacie pospektaklowym?
2. Czy nauczyciele chętnie i z zaangażowaniem uczestniczyli w warsztacie
pospektaklowym?
3. Jakie nastroje dominowały w czasie zajęć?
4. O których emocjach, uczuciach, wydarzeniach dzieci rozmawiały najchętniej, a o
których najmniej chętnie?
5. Jakie były refleksje dzieci nt. inności brzydkiego kaczątka, jego wyobcowaniu,
zachowania mieszkańców podwórka, itp.?
6. Czy i w jakim stopniu refleksje pospektaklowe uruchomiły w dzieciach rozmowy nt.
ich codzienności, trudnych emocji, sposobów radzenia sobie z trudnościami, itp.?
Refleksje:
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Załącznik nr 4
Tabelaryczne podsumowanie informacji zebranych za pomocą kuponów ewaluacyjnych
dla dzieci, kwestionariuszy dla nauczycieli oraz arkuszy obserwacyjnych dla
prowadzących.
Tabela nr 1.Proporcje udziału dzieci w projekcie ze względu na płeć
1997

100%

dziewczynki

1032

52,2%

chłopcy

965

47,8%

wszystkie dzieci

Tabela nr 2. Ilość dzieci w poszczególnych grupach wiekowych

Ile dzieci w poszczególnych grupach wiekowych?

dziewczynki

chłopcy

razem

5-latki

107

12,3%

99

12,5%

206

6-latki

151

17,4%

119

15%

270

7-latki

234

19,5%

238

21,5%

472

8-latki

236

19,9%

232

21,0%

468

9-latki

208

19,7%

179

17,7%

387

10-latki

41

4,7%

54

6,8%

95

11-latki

26

3,0%

24

3,0%

50

12-latki

29

3,3%

20

2,5%

49

razem

1032

100%

965

100%

1 997

Tabela nr 3. Poziom zadowolenia ze spektaklu wg płci

Czy podobał Ci się spektakl?
dziewczynki

chłopcy

razem

%

bardzo

966

839

1805

91%

tak sobie

59

92

151

7%

nie

7

34

41

2%

1997

100%
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Tabela nr 4. Zadowolenie ze spektaklu w poszczególnych kategoriach wiekowych
bardzo
tak sobie
Czy podobał Ci
się spektakl? dziewczynki chłopcy dziewczynki chłopcy
5-latki
104
96
1
2
6-latki
149
112
2
4
7-latki
224
208
10
18
8-latki
219
201
14
24
9-latki
193
149
15
23
10-latki
34
39
7
12
11-latki
22
18
4
5
12-latki
21
16
6
4
razem
966
839
59
92

nie
dziewczynki chłopcy
2
1
0
3
0
12
3
7
0
7
0
3
0
1
2
0
7
34

1997
206
270
472
468
387
95
50
49
1997

Tabela nr 5. Liczba dzieci zainteresowanych powrotem teatru do nich z podziałem na płeć

Czy chcesz, żeby teatr przyjechał do ciebie jeszcze raz?
dziewczynki

chłopcy

razem

%

tak

997

859

1856

93%

nie wiem

28

76

104

5%

nie

7

30

37

2%

1997

100%

Tabela nr 6. Liczba dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych zainteresowanych powrotem
teatru
Czy chcesz,
żeby teatr
przyjechał
do Ciebie
jeszcze raz?
5-latki
6-latki
7-latki
8-latki
9-latki
10-latki
11-latki
12-latki
razem

tak

nie wiem

nie
1997

dziewczynki
106
148
232
228
201
34
26
22
997

chłopcy dziewczynki
96
1
113
3
214
0
204
5
155
7
43
7
18
0
16
5
859

28

chłopcy
1
5
14
23
18
7
4
4

dziewczynki
0
0
2
3
0
0
0
2

chłopcy
2
1
10
5
6
4
2
0

206
270
472
468
387
95
50
49

76

7

30

1997

29

Tabela nr 7. Ocena stopnia zadowolenia nauczycieli z dostępności kultury, przydatności poznanych
form teatralnych w pracy z dziećmi i udziału w projekcie

Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z dostępności działań kulturalnych (np. spektakli teatralnych)
w swoim miejscu zamieszkania:
zdecydowanie nie
raczej nie
ani tak, ani nie
raczej tak
zdecydowanie tak

18
23
23
38
45
147

%
12,2%
15,7%
15,7%
25,8%
30,6%
100%

Czy poznane formy teatralne będą przydatne w Pańskiej pracy z dziećmi:

zdecydowanie nie
raczej nie
ani tak, ani nie
raczej tak
zdecydowanie tak

1
0
1
35
110
147

%
0,7%
0%
0,7%
23,80%
74,80%
100%

Czy Pani/ Pana zdaniem warsztat pospektaklowy pomógł dzieciom lepiej zrozumieć treść
spektaklu?

zdecydowanie nie
raczej nie
ani tak, ani nie
raczej tak
zdecydowanie tak

1
0
1
24
121
147

%
0,7%
0,0%
0,7%
16,3%
82,3%
100%

Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z udziału w projekcie „Brzydkie kaczątko”?

zdecydowanie nie
raczej nie
ani tak, ani nie
raczej tak
zdecydowanie tak

1
0
0
17
129
147

%
0,7%
0,0%
0,0%
11,6%
87,7%
100%
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