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Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 
UAM w Poznaniu 
 

HARMONOGRAM WYKONANIA PROJEKTU Laboratorium teatralne – PLAN ZADAŃ  

 
Lp Nazwa zadania Opis planowanych działań w ramach 

realizacji zadania 
Planowany czas 

trwania zadania 

(w miesiącach) 
I  
 
 
1. 

ETAP 
ORGANIZACYJNY 

Faza inicjująca badanie 

(prezentacja celów, 
struktury, zasad 
organizacji)   

 

Spotkanie  zespołu organizacyjnego z 

nauczycielami, animatorami teatralnymi, 

pedagogiem, dydaktykami akademickimi.  

Ustalenie zasad organizacyjno-prawnych 

realizacji projektu (zgody na wykorzystanie 

wizerunku). 

Zawarcie porozumień ze szkołami biorącymi 

udział w projekcie. 

2 TYGODNIE 
 
 
(do 15.11.2014) 
 
2 TYGODNIE 
 
 
(do 15.11.2014) 
 
 I 

 
2. 

 ETAP 
ORGANIZACYJNY 

Rekrutacja studentów do 
grupy do badawczej 

 

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej 

Zakładu. 

Prezentacja projektu badań ACK w pięciu 

grupach ćwiczeniowych I rok studiów 

magisterskich. 

Rozmowy kwalifikacyjne -utworzenie grupy 10 

-20 osobowej 

II 
 
3. 

ETAP 
PRZYGOTOWAWCZY 

Projektowanie sytuacji 
lekcyjnych służących 
rozbudzeniu/zintensyfikow
aniu „myślenia pytajnego” 

(do 30.11.2014) 

 

Określenie problemu deficytu „myślenia 

pytajnego” na lekcjach. Instruktaż „Jak 

aktywować ciekawość poznawczą uczniów?”   

w formie prowadzonych przez zespół zajęć dla 

studentów i nauczycieli (2 x 45 min.).  

3 MIESIĄCE 
(15.11. 2014 – 
15.02. 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
 
4. 

 ETAP 
PRZYGOTOWAWCZY  
Warsztaty metodologiczne 
„badań w działaniu” dla 
potrzeb projektu ACK dla 
studentów i nauczycieli 
(do 15.12.2014) 
 

Problematyka warsztatów: 

Elementarz metodologii badań społecznych 

Miejsce badań w działaniu w praktyce 

edukacyjnej 

Nauczyciel jako badacz własnej praktyki i 

programu nauczania 

Metody i techniki pozyskiwania danych w 

badaniach w działaniu 

Etapy badań w działaniu 

Projektowanie scenariusza badań (wymiar: 6 x 
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45 min., prowadzenie: dr Małgorzata Rosalska 

- specjalista w z Wydziału Studiów 

Edukacyjnych UAM) 

II   
 
5. 

ETAP 
PRZYGOTOWAWCZY  
Warsztaty animacji 
teatralnej dla nauczycieli i 
studentów 

(12. 2014 – 01. 2015) 

Działania warsztatowe: 

Budowanie grupy poprzez teatr  - trening 

interpersonalny, praca w zespole, praca z 

tworzywem, budowanie roli (3 x 90 min., 

prowadzenie: animatorzy teatralni) 

III 
 
6. 

ETAP  
DIAGNOZY 
SZKOLNEJ 
Podział studentów na 
zespoły szkolne (12. 2014) 

Przedstawienie szkół z wykorzystaniem 

dostępnych danych, wstępna identyfikacja 

problemów w poszczególnych klasach  na 

podstawie analiz, raportów i wywiadu z 

wychowawcą (2 x 45 min., prowadzi zespół) 

3 MIESIĄCE  
 
(12.2014 – 02. 
2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
 
7. 

ETAP  
DIAGNOZY 
SZKOLNEJ 
Obserwacje uczniów i 
analiza danych (01. 2015) 

Obserwacja relacji komunikacyjnych w 

zespołach klasowych oraz między zespołami a 

nauczycielem. Prowadzenie arkuszy 

obserwacji, analiza, wnioski (indywidualne 

konsultacje z metodologiem – 4 godz.) 

 III  
 
8. 

ETAP  
DIAGNOZY 
SZKOLNEJ 
Przeprowadzanie lekcji z 
zastosowaniem „myślenia 
pytajnego” (01 – 02. 2015) 

Studenci przeprowadzają lekcje we współpracy 

z nauczycielami – opiekunami (minimum 1 

lekcja z omówieniem). 

Obserwacje reakcji uczniów na niestandardowe 

polecenia i zadania (rejestracja z użyciem 

dyktafonu; arkusze obserwacji). 

IV 
 
9. 

ETAP  
TEATR W DZIAŁANIU 
Udział w spektaklach i 
dyskusjach moderowanych 
przez studentów 
(01- 05.2015) 
 

Studenci, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice 

uczestniczą w spektaklach teatralnych i 

dyskusjach o nich,  moderowanych i 

digitalizownych przez studentów (współpraca z 

kier. Filmoznawstwo i kultura mediów) – 3 

spektakle, 3-6 godzin dyskusji. 

Studenci obserwują język i sposoby 

komunikowania się osób z różnych środowisk i 

o różnym statusie (młodzież, nauczyciele, 

uczniowie, rodzice) oraz identyfikują 

problemy, odnotowując zmiany w 

komunikowaniu się  uczniów, ze szczególnym 

uwzględnieniem strategii zadawania pytań i 

udzielania odpowiedzi. 

Interpretacja danych, projekt działań, 

 
5 MIESIĘCY 
02 - 06. 2015 
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konsultacje metodologiczne (4 godz.) 

 
IV   
 
10. 

 
TEATR W DZIAŁANIU 
 
eTwinning 
(02 – 06. 2015) 

Instruktaż korzystania z platformy dla 

studentów, nauczycieli (opiekuna, 

informatyków, nauczycieli języka obcego) - 

2x2 godz. Współpraca między szkołami na 

platformie oraz kontakt z konsultantami. 

Zakładamy również możliwość korzystania z 

podobnych doświadczeń zagranicznych szkół 

partnerskich. Studenci obserwują komunikację 

uczniów i nauczycieli w Internecie. 

V 
 
 
 
11. 

 ETAP  
LABORATORIUM 
TEATRALNE 
 
Działania teatralne 
zmierzające do 
przygotowania krótkich 
form teatralnych 
inspirowanych 
obejrzanymi spektaklami i 
dyskusjami po/o nich 
(03 – 05. 2015) 
 

Lekcje okołoprojektowe, m.in: ćwiczenia w 

tworzeniu dialogów, budowaniu roli, 

projektowanie pracy z tworzywem, 

itp.(4+2godz. zajęć z animatorami) 

Równocześnie konsultacje z animatorami 

teatralnymi (4 godz.). 

Próby etiud pod kierunkiem studentów i opieką 

nauczyciela, w szkole i przestrzeni teatralnej 

(zajęcia warsztatowe – próba trzech spektakli w 

teatrze, animator, realizator dźwięku, obsługa – 

3x5h=15 godz.). 

4 MIESIĄCE 
(03 – 06. 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 
 
12. 

LABORATORIUM 
TEATRALNE 
 
Konsultacje związane z 
etapami badań w działaniu 
i projektowaniem zmian w 
relacjach 
komunikacyjnych uczeń-
nauczyciel; uczeń-uczeń 
(03.2015) 

Analiza zebranych przez studentów danych, 

pod kierunkiem specjalisty w badaniach 

edukacyjnych.  

Konstruowanie krytycznej refleksji na temat 

rozpoznań, (różne perspektywy). 

Identyfikowanie obszarów zmian – 

indywidualnych, społecznych, systemowych 

Rozpoznawanie trudności etycznych; 

potencjalnych obszarów zmiany – zajęcia 

wspólne (2 godz.)  

Zastosowanie wniosków  z analizy w 

projektowaniu zmian w strategii zadawania 

pytań i formułowania odpowiedzi (konsultacje 

indywidualne – 6 godz.). 

V 
 
13. 

LABORATORIUM 
TEATRALNE 
Uzgodnienie i 
projektowanie zmian w 
konstruowaniu lekcji przez 
studentów we współpracy 

Kolejny etap badań w działaniu – 

działanie/zmiana 

Obserwacja skutków wprowadzanych zmian – 

uzupełnianie arkuszy obserwacyjnych 
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z nauczycielami  
(04 – 05. 2015) 
 

 
 

V 
 
14. 

LABORATORIUM 
TEATRALNE 
Prezentacja efektów pracy 
nad uczniowskimi 
etiudami teatralnymi na 
scenie teatralnej (06. 2015)  

Udział studentów, rodziców, zaproszonych 

gości. Prezentacja wspólnego spektaklu na 

kanwie etiud klasowych. 

Dyskusja po spektaklu 

V  
 
 
15. 

LABORATORIUM 
TEATRALNE 
 
Ewaluacja projektu 
(06. 2015) 
 

Swobodne wypowiedzi uczniów, nauczycieli i 

studentów na temat udziału w projekcie. 

Wybór przez uczniów wydarzenia kulturalnego 

zamykającego projekt – dyskusje nagrywane. 

 

VI 
 
16. 

POPULARYZACJA 
Redagowanie publikacji 
zawierającej wyniki analiz 
i efektów badań w 
działaniu, wydanie tomu 
(06 – 10. 2015) 
 

Publikacja będzie zawierać: raporty studentów 

i  nauczycieli, wypowiedzi uczniów, 

komentarze animatorów, koordynatorów, 

pedagogów teatralnych i konsultanta do spraw 

„badań w działaniu”.  

Publikacja powstanie we współpracy z 

kierunkiem studiów Wiedza o teatrze – Teatr 

wspólnot lokalnych. 

5 MIESIĘCY 
07 – 11. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI   
 
17. 

POPULARYZACJA 
Panel ekspercki 
(10. 2015) 

Udział autorów publikacji, uczestników 

projektu (nauczyciele, studenci, wybrani 

uczniowie, konsultanci). 

Wymiana doświadczeń z dydaktykami z kraju i 

z zagranicy (Finlandia/ alternatywnie Niemcy). 

Prezentacja dobrych praktyk. 

VI   
 
18.  

POPULARYZACJA 
Wydarzenie kulturalne 
wybrane przez uczniów  
(do 15. 11. 2015) 

Zgodnie z wyborem 

VI   
 
19. 

POPULARYZACJA 
Upowszechnianie idei 
projektu (02 – 11. 2015) 

Udział 3 przedstawicieli zespołu merytoryczno-

koordynacyjnego w konferencjach związanych 

z tematem projektu i jego celami. 

 ROZLICZENIE 
PROJEKTU 

Opracowanie raportu merytorycznego i 

finansowego (zespół), rozliczenie księgowo-

finansowe (specjalista) 

MIESI ĄC 
(do 15.11.2015) 

Zespół merytoryczno-koordynacyjny: 
1) dr hab. prof. UAM Beata Gromadzka, Zakład Dydaktyki – koordynator   
2) dr Wiesława Wantuch, Pracownia Innowacji Dydaktycznych – koordynator  
3) dr hab. prof. UAM Jerzy Kaniewski, Zakład Dydaktyki – kierownik projektu   


