
 

TEATROTEKA SZKOLNA 
SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI 

 

20 LISTOPADA 2018 R. WTOREK 
GODZ. 15:00 – 18:00 

MIEJSCE: CENTRUM KULTURY GMINY JABŁONNA, PIOTRKÓW Drugi 10 
Dla każdego uczestnika: ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA!  

 
 

Warsztaty pedagogiczno-teatralne pt. "Jak wykorzystać 
pedagogikę teatru w praktyce szkolnej?" dla nauczycieli, 
 w ramach prowadzonego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego portalu "Teatroteka Szkolna" 
www.teatrotekaszkolna.pl 

 
Zgłoszenia do 31.10.2018 na adres: 

centrumkultury@jablonna.lubelskie.pl lub d nr 669 792 502 
 
Spotkanie jest skierowane do nauczycieli języka polskiego, prowadzących koła 
teatralne, twórców akademii szkolnych, nauczycieli etapu wczesnoszkolnego i 
przedszkolnego.  
Udział w nim mogą wziąć również zainteresowani pedagogiką teatru pedagodzy 
szkolni, nauczyciele języków obcych i bibliotekarze.  
 
Program spotkania (3 godziny zegarowe): 
1. Prezentacja portalu Teatroteka Szkolna 
2. Warsztaty narzędziowe: Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole? 
 
Pedagogika teatru to forma edukacji, która wykorzystuje język teatru, nadawanie i odbieranie 
komunikatów w tym języku. Polega na wprowadzeniu w świat teatru przy jednoczesnym wzmacnianiu 
kompetencji społecznych uczestników zajęć, takich jak umiejętność pracy w grupie, kreatywność, 
autoprezentacja, umiejętność krytycznego podejścia do informacji. 
 
Teatroteka Szkolna to portal zachęcający nauczycieli do wykorzystywania metod pedagogiczno-
teatralnych na lekcjach oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych (np. kołach teatralnych, lekcjach 
wychowawczych, w przygotowaniu akademii okolicznościowych), opracowany przez Instytut Teatralny 
im. Zbigniewa Raszewskiego. Publikowane na nim scenariusze zajęć oraz ćwiczenia przedstawiają w 
jaki sposób można poprzez wspólną pracę teatralną zbliżyć się do różnorodnych tekstów literackich, 
czy tematów. Teatroteka Szkolna opiera się na założeniu, że najefektywniejszy jest proces nauczania 
poprzez doświadczenie. Używamy metod aktywizujących, pobudzających uczniów, wyrywając ich 
z ławek, realizujemy zagadnienia zarówno z podstawy programowej, jak również spoza jej obszaru.  
 
Podczas prezentacji prowadzący opowiedzą o materiałach znajdujących się na portalu oraz 
o założeniach pedagogiki teatru, którymi kierują się pracownicy Działu Pedagogiki Teatru Instytutu 
Teatralnego. W tym momencie, więcej o portalu można dowiedzieć się z filmu umieszczonego pod 
linkiem: Teatroteka Szkolna. W drugiej części spotkania, uczestnicy będą mieć okazję do doświadczenia 
warsztatu pedagogiczno-teatralnego inspirowanego materiałami z portalu Teatroteka Szkolna i podjęcia 
refleksji na jego temat. 

http://teatrotekaszkolna.pl/uploads/onas/video/jaktodziala/main/bp6wIa30pT.mp4

