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Wprowadzenie
Raport przedstawia specyfikę zastosowania dramy w pracy z dziećmi nieśmiałymi.
Jest rezultatem dwuletniego międzynarodowego projektu Erasmus+ Play it Out Loud. W projekt
zaangażowanych jest pięć krajów europejskich: Polska, Anglia, Grecja, Irlandia i Hiszpania.
Partnerzy projektu:
• Polska, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - koordynator projektu,
www.ahe.lodz.pl
• Anglia, National Drama, www.nationaldrama.co.uk
• Grecja, ECTE, www.ecte.gr
• Irlandia, Smashing Times Theatre Company, www.smashingtimes.ie
• Hiszpania, FYG Consultores, www.fygconsultores.com
Ideą projektu Play It Out Loud było zbadanie wpływu lekcji dramy na nieśmiałe dzieci. Praca w roli,
która jest częścią lekcji dramy, pozwala dzieciom poczuć się wystarczająco bezpiecznie, aby aktywnie
w niej uczestniczyć. Założeniem projektu było zaangażowanie nauczycieli w prowadzenie zajęć
dramowych, obserwację nieśmiałych dzieci podczas tych zajęć i odnotowywanie wyników obserwacji.
Głównym celem projektu była integracja społeczna nieśmiałych dzieci.
Cele tego projektu to także:
1. Wymiana dobrych praktyk i rozwój innowacji w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem
oraz zrównoważonego rozwoju wśród partnerów reprezentujących różne kraje;
2. Narzędzia badawcze do ewaluacji, w tym kwestionariusz nieśmiałości dzieci, ostateczny
kwestionariusz do oceny wyników procesu wykorzystania dramy w terapii nieśmiałości dzieci oraz
szablon do studium przypadku nieśmiałych dzieci.
3. Kurs Play It Out Loud dla nauczycieli obejmujący 20 lekcji dramy poświęconych terapii nieśmiałości
dzieci oraz plan szkoleniowy dla nauczycieli.
4. Raport z zastosowania dramy w terapii nieśmiałości dzieci.
5. Finałowy film promocyjny - 5 minutowy film przedstawiający fragmenty zajęć dramowych, ideę
projektu, metodykę i efekty.
6. Wydarzenia upowszechniające projekt w każdym kraju partnerskim oraz końcowa konferencja
międzynarodowa w celu wymiany doświadczeń związanych z projektem i rozpowszechniania
wyników projektu wśród nauczycieli wczesnej edukacji oraz władz lokalnych, interesariuszy i mediów.
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Raport oparty jest na danych z kwestionariuszy i studiów przypadku, które zostały opracowane przez
wszystkich partnerów konsorcjum projektowego.
Zawiera również wskazówki dla nauczycieli jak pracować z nieśmiałymi dziećmi, w tym z dziećmi
uchodźców i imigrantów, dziećmi wykluczonymi społecznie i tymi, które mają szczególne trudności w
nauce. Wyniki raportu mogą być wykorzystywane przez kraje europejskie do integracji dzieci
imigrantów w społeczeństwie.
Raport składa się z dwóch głównych części. W części pierwszej - Drama w pracy z dzieckiem
nieśmiałym. ANALIZA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW - opisujemy indywidualne przypadki
nieśmiałych dzieci oraz sposób w jaki drama na nie wpłynęła i pomogła im przezwyciężyć nieśmiałość.
W części drugiej - Jak drama wpływa na grupę. EFEKTY LEKCJI DRAMY W KWESTIONARIUSZACH pokazujemy dane z końcowej ankiety i analizę danych. Ta część dotyczy tego, jak drama wpływa na
kompetencje wszystkich dzieci, nie tylko jak buduje pewność siebie i pokonuje nieśmiałość.
Wszystkie dane zostały zebrane przez 22 nauczycieli z pięciu krajów europejskich. Nauczycieli, którzy
spotkali się, współpracowali, bawili się i budowali relacje osobiste i zawodowe. Tym nauczycielom
chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować!
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Harmonogram działań
Drama jako metoda pracy z dzieckiem nieśmiałym – proces wdrażania projektu
1. Opracowanie 20 lekcji dramatu poświęconych nieśmiałości dzieci
Każdy partner opracował 4 scenariusze lekcji dramay, które obejmują pracę z nieśmiałym dzieckiem.
2. Opracowanie narzędzi badawczych/ewaluacyjnych
Przygotowanie kwestionariusza nieśmiałości dla dzieci na podstawie literatury, końcowego
kwestionariusza do oceny wyników procesu wykorzystania dramy w terapii nieśmiałości dzieci oraz
szablonu do studium przypadku nieśmiałych dzieci.
3. Opracowanie kursu szkoleniowego dla nauczycieli
4. Szkolenie nauczycieli
Szkolenie trwa 5 dni. Autorzy 20 lekcji dramy szkolą nauczycieli z pięciu krajów partnerskich.
5. Lekcje dramy w praktyce
Przeszkoleni nauczyciele wybierają 12 z 20 zajęć dramowych i stosują je w praktyce. Przez 4 miesiące,
mniej więcej raz w tygodniu, nauczyciel prowadzi lekcję dramy z dziećmi.
6. Ewaluacja bieżąca
W połowie procesu - ok. 6 lekcji dramy - tutor obserwuje lekcję i przekazuje nauczycielowi informację
zwrotną. Lekcja jest również filmowana i wykorzystywana w finalnym filmie promocyjnym.
7. Ocena ex-post
Kwestionariusze i studia przypadków nieśmiałych dzieci (jedno dziecko przedstawione przez jednego
nauczyciela).
Uwagi dotyczące realizacji:
• Skrócony proces badawczy – z powodu Covid19 - niektórzy nauczyciele napisali, że nie ukończyli
kilku ostatnich lekcji, podczas których planowali bardziej rozbudowane lekcje dramy.
• W kilku przypadkach brak jest danych z tabeli - rejestru zachowań społecznych, ponieważ badani
nauczyciele nie wykonali zadania lub zrobili to inaczej, niezgodnie z poleceniem
• Nie było możliwości sfilmowania lekcji (poza Polską) - brak zgody na wykorzystanie wizerunku
dzieci.
• Zmiana imion dzieci na imiona fikcyjne. Imiona dzieci zostały zakodowane - zamienione na imiona
fikcyjne.
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Narzędzia badawcze

KWESTIONARIUSZ DLA NAUCZYCIELI
NIEŚMIAŁE DZIECKO
DANE NAUCZYCIELA
Imię i nazwisko:
Data: ___-___-_____

Kontakt:

DANE DZIECKA
Imię i nazwisko:
Szkoła:
Wiek:

Płeć:
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Za pomocą X zaznacz cyfrę, która Twoim zdaniem najbardziej odpowiada zachowaniu
analizowanego dziecka (1: nigdy, 2: czasami, 3: często, 4: bardzo często)

WSKAŻNIKI SPOŁECZNO-EMOCJONALNE: Uczeń ...
1
I.
II.

zadaje pytania
inicjuje rozmowy z innymi dziećmi

IV.

nawiązuje relację z nową osobą (zaproszonymi gośćmi)
bierze udział w pracy w grupach

VI.

potrafi wyrażać swoje emocje

VII.

angażuje się w nowe sytuacje

VIII.
IX.
X.

3

aktywnie bierze udział w aktywnościach całej klasy

III.

V.

2

zgłasza się na ochotnika
z łatwością wydaje opinię
jest liderem grupy

Razem punktów:

10: bardzo
nieśmiałe

11-20:
nieśmiałe

21-30: pewne
siebie

OBSERWACJE: Fizyczne oznaki nieśmiałości

31-40: bardzo
pewne siebie
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PREFERENCJE I KOMPETENCJE

Proszę zapisać co dziecko lubi lub w czym jest dobre, np. słuchanie muzyki, taniec, opowiadanie historii,
nawiązywanie kontaktu, granie bohatera drugoplanowego, granie bohatera pierwszoplanowego,
pomaganie innym, poczucie humoru, wymyślanie rozwiązań, wyrażanie emocji, dzielenie się z innymi,
dotrzymywanie sekretów, itd.

Preferencje
(lubi…)

Kompetencje
(jest
dobry/dobra
w...)

Komentarze
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CASE STUDY PATCHWORK
Imię dziecka (może być fikcyjne): ……………………………………
Kraj: ……………………………………………..
Szkoła: ………………………………………………
Poziom (klasa): ………………………………………………..

I. Informacje z kwestionariusza:

Wskażniki społeczno-emocjonalne - łączna
liczba punktów
Fizyczne oznaki nieśmiałości

3 GŁÓWNE PREFERENCJE I KOMPETENCJE
Preferencje





…………………………………………………..
………………………………………………….
……………………………………………………

Kompetencje





…………………………………………………..
……………………………………………………..
………………………………………………………
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II. Rejestr zachowań społecznych
Zakreśl odpowiednią liczbę, gdzie 1 oznacza najniższe zachowanie społeczne, a 6
najwyższe.
POSTĘPOWANIE

LEKCJA1

LEKCJA6

LEKCJA12

Samotny
Dziecko pozostaje
na zewnątrz
działań. Nie jest
zainteresowane
lekcją.

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Widz
Dziecko obserwuje,
ale nie bierze
udziału w akcji.

Uczestniczy
równolegle
Dziecko bierze
udział w działaniu,
ale nie nawiązuje
kontaktu z innymi
dziećmi.

Uczestniczy w
bliskim
kontakcie
Dziecko bawi się
tylko z jednym
wybranym
dzieckiem.

Nawiązuje nowe
kontakty
Dziecko nawiązuje
kontakt z dziećmi, z
którymi się
wcześniej nie
kontaktowało.

Bawi się w
grupie
Dziecko bierze
czynny udział w
lekcji w kontakcie z
różnymi dziećmi.

EWALUACJA
Zachowania są uporządkowane w skali od niewielkich do zaawansowanych
kontaktów społecznych. Gdzie 1 jest zachowaniem „samotnym” a 6 zachowaniem
„zabawa w grupie”. Jeśli uczeń osiąga większą liczbę „wysokich” zachowań, jego
ocena rośnie stopniowo i pozytywnie.

Dziennik klasowy
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Tutaj możesz zapisać wszelkie ważne obserwacje, dialogi lub wskazówki do dalszej
pracy.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Lekcja/ćwiczenie, które najbardziej wpłynęło na nieśmiałe dziecko
i dlaczego tak się stało
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Plan działań na przyszłość
1. Aktywności dramowe (jakie formy, jak często):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….................................

2. Działania biorące pod uwagę preferencje i kompetencje dziecka:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….................................

3. Inne:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….................................

Ważne sugestie do pracy z tym, konkretnym dzieckiem:
………………………………………………………....................................
……………………………………………………….....................................
……………………………………………………........................................
………………………………………………………....................................
……………………………………………………….....................................
……………………………………………………........................................
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KOŃCOWY KWESTIONARIUSZ DLA
NAUCZYCIELI
DO OCENY WYNIKÓW LEKCJI
DRAMOWYCH
NAZWA SZKOŁY

CZAS trwania procesu

POZIOM (KLASA)

CZĘSTOTLIWOŚĆ lekcji
dramowych

PRZESTRZEŃ
Rodzaj sali

OSOBY
ZAANGAŻOWANE
(inni nauczyciele,
pracownicy socjalni,
wolontariusze, rodzice,
itd.)

..............tygodni

Opisz w kilku słowach charakter prowadzonych przez ciebie lekcji dramowych (czy były one prowadzone w ramach
przedmiotu, zajęć, czy może zajęć pozalekcyjnych).
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Opisz w jaki sposób lekcje dramowe wpłynęły na grupę.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

Oceń jak drama wpływa na dzieci:
Tak,
bardzo
Pomaga dzieciom doskonalić język, jego
rozumienie i ekspresję.
Poszerza ich słownictwo; poprawia wymowę
i intonację.
Zachęca nieśmiałe dzieci do stopniowego
pozbywania się lęku przed kontaktami z
innymi i do akceptacji samych siebie, co
sprzyja dobrej socjalizacji, poczuciu własnej
wartości i osobistej autonomii.
Kładzie nacisk na współpracę i pracę
zespołową i sprawia, że dzieci czują się
częścią grupy rówieśniczej.
Drama ma pozytywny wpływ na ekspresję
ciała i gestów; na zrozumienie ciała, jego
możliwości i ograniczeń.
Drama pozytywnie wpływa na kreatywność i
oryginalność działania.
Drama pozytywnie wpływa na kreatywność i
oryginalność ekspresji plastycznej i
muzycznej.
Drama powoduje, że dzieci są krytyczne
wobec siebie i innych, rozwija krytyczne
myślenie.
Drama rozwija umiejętności podejmowania
decyzji.
Drama pomaga dzieciom poznać świat
dookoła.
Drama poprawia umiejętności
rozwiązywania problemów przez dzieci.
Poprzez dramę dzieci internalizują wartości
kultury swojego społeczeństwa, stopniowo
konfigurując w ten sposób swoją moralność.

Raczej
tak

Raczej nie

Wcale
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Drama w pracy z dzieckiem nieśmiałym.
ANALIZA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW
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Jaka była struktura badanej grupy? Podstawowe dane
demograficzne badanych dzieci
Wiek badanych dzieci
W ramach projektu Play It Out Loud zbadanych zostało 22 dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
Wiek dzieci
6
7
8
9
10
12
Tab.1 Wiek badanych dzieci

Liczba dzieci
5
8
5
1
2
1

Poniższy wykres obrazuje wiek badanych dzieci.
9
8
8
7
liczba dzieci

6
5

5

5
4
3
2
2
1

1

1
0
0
6

7

8

9

10

11

12

wiek dzieci

Rys.1 Wiek badanych dzieci
Jak widać na wykresie większość dzieci była w wieku od 6 do 8 lat. W sumie 18 dzieci z 22 mieściło się
w tym przedziale wiekowym co stanowi 82% badanych. Jedno dziecko miało 9 lat, dwoje 10 lat i
jedno 12 lat.
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Płeć badanych dzieci
Płeć badanych dzieci rozkłada się równomiernie pomiędzy chłopców i dziewczynki. Dokładnie połowa
z nich to chłopcy (11 osób) i połowa to dziewczynki (11 osób.).

11

11

Rys.2 Płeć badanych dzieci

Kraj zamieszkania badanych dzieci
Badane dzieci pochodzą z pięciu krajów europejskich.
Kraj
Anglia
Grecja
Irlandia
Polska
Hiszpania
Tab.2 Kraj zamieszkania badanych dzieci

Liczba dzieci
5
5
3
5
4

Poniższy wykres obrazuje kraj zamieszkania badanych dzieci.

chłopcy
dziewczynki
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6
5
4
3
2
1
0
Anglia

Grecja

Irlandia

Polska

Hiszpania

Rys 3 Kraj zamieszkania badanych dzieci

Dzieci pochodzą z pięciu europejskich krajów. Po 5 dzieci pochodzi z Anglii, Grecji i Polski, 4 dzieci
mieszka w Hiszpanii i 3 w Irlandii.
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Analiza indywidualnych przypadków
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DZIECKO 1:

Kerem

chłopiec, 6 lat
Polska

Jaki jest Kerem?
Kerem pochodzi z rodziny polsko-tureckiej. Mama jest Polką, a tata Turkiem.Urodził się w Polsce i
mówi po polsku.
Kerem jest dzieckiem nieśmiałym (18/40 punktów w skali wskaźników społeczno-emocjonalnych).
Chłopiec boi się oceny rówieśników (zwłaszcza ulubionych kolegów). Ma dużo pomysłów, lecz ich nie
pokazuje z uwagi na możliwą krytykę. Zazwyczaj naśladuje zachowania lidera- choć często są
nieadekwatne do sytuacji. Chłopiec przestrzega zasad i reguł. Ma trudności ze znalezieniem
towarzystwa do pracy i zabawy. Posiada dużą wiedzę i umiejętności, jednak boi się je pokazać.
Lubi słuchać muzyki, opowiadać historie, odpowiadać na pytania, grać role pierwszoplanowe,
pomagać innym i dzielić się z innymi.
Kerem jest dobry w naśladowaniu postaci, opowiadaniu historii, wymyślaniu rozwiązań, tworzeniu
historii.

Co działo się podczas dramy?
Drama była dla dzieci nowym doświadczeniem i na początku podeszły do zadań z dystansem, jednak
po kilku zajęciach dramowych wycofane dzieci włączyły się w zadania.
Kerem podczas pierwszej lekcji dramy był w roli „widza” (poziom 2), ale podczas 6 lekcji potrafił
nawiązać kontakt z dziećmi, z którymi się wcześniej nie kontaktował (poziom 5). Zauważalny jest więc
progres.
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POSTĘPOWANIE

LEKCJA1

LEKCJA6

LEKCJA12

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Samotny
Dziecko pozostaje na zewnątrz działań. Nie jest
zainteresowane lekcją.

Widz
Dziecko obserwuje, ale nie bierze udziału w akcji.

Uczestniczy równolegle
Dziecko bierze udział w działaniu, ale nie
nawiązuje kontaktu z innymi dziećmi.

Uczestniczy w bliskim kontakcie
Dziecko bawi się tylko z jednym wybranym
dzieckiem.

Nawiązuje nowe kontakty
Dziecko nawiązuje kontakt z dziećmi, z którymi się
wcześniej nie kontaktowało.

Bawi się w grupie
Dziecko bierze czynny udział w lekcji w kontakcie
z różnymi dziećmi.
EWALUACJA
Zachowania są uporządkowane w skali od niewielkich do zaawansowanych
kontaktów społecznych. Gdzie 1 jest zachowaniem „samotnym” a 6 zachowaniem
„zabawa w grupie”. Jeśli uczeń osiąga większą liczbę „wysokich” zachowań, jego
ocena rośnie stopniowo i pozytywnie.

Tab.3 Rejestr zachowań społecznych - dziecko 1

Lekcja/ćwiczenie, które najbardziej wpłynęło na nieśmiałe dziecko i
dlaczego tak się stało
Lekcją dramową, która najbardziej wpłynęła na nieśmiałe dziecko była lekcja „Zaginione szczęście”.
Dziecko mogło się poczuć ważne, bo było królem. Było w centrum uwagi, a jednak nic nie musiało
robić, a tym samym nie było narażone na ocenę i krytykę. Cieszyło się, że inni dbają o to, żeby
odnalazło radość.

Plany na przyszłość
Nauczycielka planuje w przyszłości prowadzenie zajęć dramowych z tą grupą dzieci raz lub dwa razy
w tygodniu. Planowana drama powinna zdaniem nauczyciela obejmować takie sytuacje, by dziecko
mogło poczuć się liderem, by móc zauważyć swoją sprawczość. Wykorzystując w przyszłości dramę w
swojej pracy, nauczycielka chciałaby położyć nacisk na rozwijanie umiejętności współpracy,

23
zmniejszenie wpływu liderów, by pozostałe dzieci, które są mniej pewne siebie lub nie mają siły
przebicia, mogły poczuć się zauważone i mieć poczucie sprawczości.
Biorąc pod uwagę mocne strony dziecka, chciałaby w przyszłości wykorzystać jego umiejętność
opowiadania historii.
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DZIECKO 2:

Tomek

chłopiec, 8 lat
Polska

Jaki jest Tomek?
Tomek został wytypowany przez nauczyciela jako dziecko nieśmiałe chociaż w skali wskaźników
społeczno-emocjonalnych uzyskał 21 punktów, więc wszedł jednym punktem do grupy dzieci
pewnych siebie. Można więc powiedzieć, że jest na granicy kategorii dziecko nieśmiałe i dziecko
pewne siebie. Być może dlatego, że jest już starszy (8 lat) i jest w klasie drugiej, co oznacza, że
nauczyciel już rok pracował z chłopcem i poprzez działania edukacyjne wzmocnił poczucie pewności
siebie u dziecka. Widoczne jest to także w rejestrze zachowań społecznych, gdzie już podczas
pierwszej lekcji dramy chłopiec uczestniczy w zajęciach w bliskim kontakcie z jednym wybranym
dzieckiem (poziom 4).
Chłopiec nie lubi wystąpień publicznych. Jest zestresowany, odpowiadając na pytanie zadane przez
kolegów z klasy. Ma wtedy problem z płynnością wypowiedzi. Szybko traci panowanie nad sobą,
reaguje bardzo emocjonalnie - często płacze lub agresywnie reaguje na zachowanie lub słowa
kolegów.
Chłopiec bardzo ciężko przeżywa porażkę, po czym reaguje agresją lub płaczem. Trudno mu
komunikować się z rówieśnikami podczas zabawy, dlatego lubi sam czytać książki. Jest
utalentowanym dzieckiem, ale bardzo surowym w samoocenie.
Chłopiec ma szeroki wachlarz zainteresowań. Interesuje się historią i geografią. Opanował
umiejętności czytania poza grupą rówieśniczą. Bardzo dobrze radzi sobie w grach wymagających
logicznego myślenia.

Co działo się podczas dramy?
Tomek podczas pierwszej lekcji dramy uczestniczył w zajęciach w bliskim kontakcie z jednym
wybranym dzieckiem (poziom 4). Podobnie było podczas lekcji 6, czyli w połowie procesu
dramowego. Podczas lekcji 12 udało mu się nawiązać kontakt z dzieckiem, z którym nie kontaktował
się poprzednio (poziom 5). Zauważalny jest więc progres.
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POSTĘPOWANIE

LEKCJA1

LEKCJA6

LEKCJA12

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Samotny
Dziecko pozostaje na zewnątrz działań. Nie jest
zainteresowane lekcją.

Widz
Dziecko obserwuje, ale nie bierze udziału w akcji.

Uczestniczy równolegle
Dziecko bierze udział w działaniu, ale nie
nawiązuje kontaktu z innymi dziećmi.

Uczestniczy w bliskim kontakcie
Dziecko bawi się tylko z jednym wybranym
dzieckiem.

Nawiązuje nowe kontakty
Dziecko nawiązuje kontakt z dziećmi, z którymi się
wcześniej nie kontaktowało.

Bawi się w grupie
Dziecko bierze czynny udział w lekcji w kontakcie
z różnymi dziećmi.
EWALUACJA
Zachowania są uporządkowane w skali od niewielkich do zaawansowanych
kontaktów społecznych. Gdzie 1 jest zachowaniem „samotnym” a 6 zachowaniem
„zabawa w grupie”. Jeśli uczeń osiąga większą liczbę „wysokich” zachowań, jego
ocena rośnie stopniowo i pozytywnie.

Tab.4 Rejestr zachowań społecznych - dziecko 2

Na początku lekcji dramy bardzo trudno mu było grać role, wstydził się udawać kogoś innego.
Spodziewał się, że inni członkowie grupy go zignorują. Gdy któreś z dzieci skomentowało jego
zachowanie, wycofywał się z zabawy, często z płaczem.

Lekcja/ćwiczenie, które najbardziej wpłynęło na nieśmiałe dziecko i
dlaczego tak się stało
Lekcja „Zgubione szczęście” była zwrotem. Początkowo odgrywanie roli króla było dla niego
krępujące, ale fakt, że inni uczestnicy zabawy nie komentowali jego zachowania, a jedynie próbowali
go pocieszyć i poprawić humor, rozluźnił Tomka. Ogromny komfort psychiczny dała mu postać
giermka - nauczyciela w roli - dzięki czemu nie musiał mówić do całej grupy, a jedynie udzielać
informacji grupie za pośrednictwem nauczyciela.
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Plany na przyszłość
Nauczyciel planuje w przyszłości wykorzystać wszystkie gry, które pozwolą zademonstrować
ponadprzeciętną wiedzę Tomka. Zalecane są zajęcia, które nie wymagają nadmiernego odgrywania
ról, ćwiczenia takie jak Zip Zap Bong lub lekcja „Zagubione szczęście”. Zajęcia teatralne powinny
odbywać się regularnie przynajmniej raz w tygodniu.
Biorąc pod uwagę mocne strony dziecka, należy podjąć w przyszłości zastosowanie gier
wykorzystujących dużą ilość wiedzy Tomka.
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DZIECKO3:

Marta

dziewczynka, 7 lat
Polska

Jaka jest Marta?
Marta jest dziewczynką nieśmiałą (18/40 punktów w skali wskaźników społeczno-emocjonalnych).
Unika bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, rzadko łapie się za ręce z innymi dziećmi, często stoi
w pewnej odległości od innych, nie widać jej i nie słychać w klasie. W skrajnych przypadkach np. gdy
płacze, przytula się do nauczyciela.
Marta boi się krytyki ze strony rówieśników, nie podejmuje smodzielnych działań.
Lubi przyglądać się innym dzieciom, raczej jest bohaterem drugoplanowym. Woli podporządkowywać
się innym, pracować według pomysłów kogoś innego. Lubi słuchać opowieści, jest uważna. W
stosunku do rówieśników jest empatyczna, pożycza przybory, dzieli się z innymi.
W kontaktach z nauczycielem bardzo dobrze reaguje na polecenia, ale nie podejmuje samodzielnych
inicjatyw.
Dziewczynka potrafi słuchać ze zrozumieniem, śledzi treść dowolnego tekstu czy opowiadania. Jest
staranna. Chętnie podejmuje zadania, choć podchodzi do nich z dystansem. Bardzo ładnie rysuje,
dobrze operuje kolorami, rysunki są ciekawe. Jest sprawna fizycznie.

Co działo się podczas dramy?
Drama była dla dzieci nowym doświadczeniem. Dzieci na początku podchodziły z dystansem do
zadań, trochę wstydziły się wcielać w różne role, ale z czasem stało się to dla nich wielką
przyjemnością. Pytały kiedy zajęcia dramowe, pilnowały czasu i z ciekawością podchodziły do
kolejnych zagadnień.
Marta podczas pierwszej lekcji dramy była w roli „widza” (poziom 2) ale również bawiła się z jednym,
wybranym dzieckiem (poziom 4) ale podczas 6 lekcji potrafiła nawiązać kontakt z dziećmi, z którymi
się wcześniej nie kontaktowała (poziom 5). Zauważalny jest więc progres.
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POSTĘPOWANIE

LEKCJA1

LEKCJA6

LEKCJA12

1

1

1
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2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Samotny
Dziecko pozostaje na zewnątrz działań. Nie jest
zainteresowane lekcją.

Widz
Dziecko obserwuje, ale nie bierze udziału w akcji.

Uczestniczy równolegle
Dziecko bierze udział w działaniu, ale nie
nawiązuje kontaktu z innymi dziećmi.

Uczestniczy w bliskim kontakcie
Dziecko bawi się tylko z jednym wybranym
dzieckiem.

Nawiązuje nowe kontakty
Dziecko nawiązuje kontakt z dziećmi, z którymi się
wcześniej nie kontaktowało.

Bawi się w grupie
Dziecko bierze czynny udział w lekcji w kontakcie
z różnymi dziećmi.
EWALUACJA
Zachowania są uporządkowane w skali od niewielkich do zaawansowanych
kontaktów społecznych. Gdzie 1 jest zachowaniem „samotnym” a 6 zachowaniem
„zabawa w grupie”. Jeśli uczeń osiąga większą liczbę „wysokich” zachowań, jego
ocena rośnie stopniowo i pozytywnie.

Tab.5 Rejestr zachowań społecznych - dziecko 3

Lekcja/ćwiczenie, które najbardziej wpłynęło na nieśmiałe dziecko i
dlaczego tak się stało
Lekcją dramową, która najbardziej wpłynęło na nieśmiałe dziecko była lekcja: Jak to jest być częścią
grupy rówieśniczej oraz ćwiczenie: tworzenie grup zwierząt i przedstawianie scenki z życia tych
zwierząt. Pozwoliło to dziecku nieśmiałemu wykonać zadanie, a jednocześnie było ukryte wśród
innych dzieci.
Ćwiczenie z emocjami też miało dobry wpływ na Martę, ponieważ mogła w sposób niewerbalny
przedstawić swoje uczucia. To było dla niej ważne, gdyż bardzo często nie potrafi wyrazić słowami
tego, co czuje.
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Plany na przyszłość
Nauczycielka planuje w przyszłości ćwiczenia teatralne, odgrywanie ról w różnych opowiadaniach,
zabawy z naśladowaniem rówieśników, z wykorzystaniem twórczości plastycznej dzieci, ćwiczenia z
emocjami, z wykorzystaniem piosenek i ruchu- przynajmniej raz w miesiącu.
Marta jest dziewczynką, która potrzebuje akceptacji, wzmacniania słownego, pozytywnych
komunikatów, prowadzenia i pomocy. Należy starać się zaspokoić te jej potrzeby, a jednocześnie
dążyć do usamodzielniania się i większej odwagi, do podejmowania decyzji i tworzenia, inicjowania
różnych działań. Będzie to wymagało także współpracy z domem, pokierowania działaniami mamy.
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DZIECKO4:

Jakub

chłopiec, 8 lat
Polska

Jaki jest Jakub?
Jakub został wytypowany przez nauczyciela jako dziecko nieśmiałe chociaż w skali wskaźników
społeczno-emocjonalnych uzyskał 22 punkty, więc wszedł do grupy dzieci pewnych siebie. Można
więc powiedzieć, że jest na granicy kategorii dziecko nieśmiałe i dziecko pewne siebie. Być może
dlatego, że jest już starszy (8 lat) i jest w klasie drugiej, co oznacza, że nauczyciel już rok pracował z
chłopcem i poprzez działania edukacyjne wzmocnił poczucie pewności siebie u dziecka.
Chłopiec od czasu do czasu informuje o własnych potrzebach i spostrzeżeniach. Przerwy szkolne
spędza sam, brakuje mu kolegi w klasie. Niechętnie wyraża własne opinie. Chłopiec lubi szkołę i
klasę, przychodzi przygotowany do zajęć. Bawi się z całą klasą, ale w grupie rówieśniczej nie ma
ulubionej osoby. Chętnie rozmawia z nauczycielem.
Lubi grać na pianinie, czytać książki, gry planszowe. Chętnie organizuje swój czas.
Jest dobry zarówno z wczesnej edukacji, jak i wychowania fizycznego. Wykonuje bardzo estetyczne i
kreatywne prace plastyczne.

Co działo się podczas dramy?
Jakub podczas pierwszej lekcji dramy brał udział w lekcji ale nie nawiązywał kontaktu z innymi
dziećmi (poziom 3). Podczas szóstej lekcji dramy chłopiec uczestniczył w zajęciach w bliskim
kontakcie z jednym wybranym dzieckiem (poziom 4). Podczas lekcji 12 udało mu się nawiązać kontakt
z dzieckiem, z którym nie kontaktował się poprzednio (poziom 5). Zauważalny jest więc progres.

Podczas zajęć Jakub brał udział w grach, zabawach i improwizacjach. Okazywał satysfakcję
podczas lekcji, ale pod koniec procesu nadal nie miał bliskiego przyjaciela w klasie.
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POSTĘPOWANIE

LEKCJA1

LEKCJA6

LEKCJA12
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5
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Samotny
Dziecko pozostaje na zewnątrz działań. Nie jest
zainteresowane lekcją.

Widz
Dziecko obserwuje, ale nie bierze udziału w akcji.

Uczestniczy równolegle
Dziecko bierze udział w działaniu, ale nie
nawiązuje kontaktu z innymi dziećmi.

Uczestniczy w bliskim kontakcie
Dziecko bawi się tylko z jednym wybranym
dzieckiem.

Nawiązuje nowe kontakty
Dziecko nawiązuje kontakt z dziećmi, z którymi się
wcześniej nie kontaktowało.

Bawi się w grupie
Dziecko bierze czynny udział w lekcji w kontakcie
z różnymi dziećmi.
EWALUACJA
Zachowania są uporządkowane w skali od niewielkich do zaawansowanych
kontaktów społecznych. Gdzie 1 jest zachowaniem „samotnym” a 6 zachowaniem
„zabawa w grupie”. Jeśli uczeń osiąga większą liczbę „wysokich” zachowań, jego
ocena rośnie stopniowo i pozytywnie.

Tab.6 Rejestr zachowań społecznych - dziecko 4

Lekcja/ćwiczenie, które najbardziej wpłynęło na nieśmiałe dziecko i
dlaczego tak się stało
Gry dramowe, w których czuł się zrelaksowany. Za każdym razem kończyły się uśmiechem na twarzy
chłopca.

Plany na przyszłość
W kolejnym roku szkolnym nauczyciel będzie kontynuował pracę z dziećmi metodą dramy. Zajęcia
odbywają się regularnie raz w tygodniu w czasie lekcji. W jej grupie drama traktowana jest jako nauka
współpracy, metoda rozwiązywania problemów i uczenia się emocji zarówno własnych, jak i innych.
Działania dotyczące preferencji i kompetencji dziecka: tworzenie prac plastycznych metodą kolażu,
gry naśladujące dźwięk i wcielanie się w rolę.
W kolejnym roku szkolnym nauczyciel będzie pracował nad aktywizacją chłopca, aby mógł
nawiązywać relacje z innymi i wykazywać chęć do pracy z większą grupą. Nauczyciel chciałby, aby w
przyszłych działaniach zajął pozycję lidera, przedstawiał własne sugestie i dzielił się pomysłami.
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DZIECKO5:

Ola

girl, 10 lat
Poland

Jaka jest Ola?
Ola jest dziewczynką nieśmiałą (19/40 punktów w skali wskaźników społeczno-emocjonalnych).

Rzadko inicjuje gry. Prawie nigdy nie zadaje pytań. Emocje i potrzeby są wyrażane słabo. Nie
może wydawać opinii. Nie zgłasza się na ochotnika. Nigdy nie jest liderem grupy.
Dziewczynka chętnie dzieli się z innymi, jest pomocna. Zwraca uwagę na potrzeby innych. Ma
dobry słuch i dobrze śpiewa, ale najlepiej w grupie. Jest radosna i zawsze uśmiechnięta. Lubi
ludzi. Lubi oglądać ludzi. Ma pozytywne nastawienie do swoich przyjaciół. Interesuje się
opowiadaniem historii.
Potrafi słuchać innych, śpiewać, pomagać innym.

Co działo się podczas dramy?
Ola podczas pierwszej lekcji dramy obserwowała, ale nie brała udziału (level 2), także brała udział w
lekcji ale nie nawiązywała kontaktu z innymi dziećmi (poziom 3).
Podczas 6 lekcji dramy nadal brała udział w lekcji ale nie nawiązywała kontaktu z innymi dziećmi
(poziom 3). Podczas szóstej lekcji brała udział w działaniu, ale nie nawiązywałą kontaktu z innymi
dziećmi (poziom 3) a także bawiłą się tylko z jednym wybranym dzieckiem (poziom 4).
Podczas 12. lekcji dramy bawiła się tylko z jednym wybranym dzieckiem (poziom 4), ale także
nawiązała kontakt z dziećmi, z którymi wcześniej się nie kontaktowała (poziom 5). Odnotowano
postęp.

Dziewczynka potrzebuje zajęć grupowych, które dadzą jej szansę dalszego treningu
umiejętności społecznych. Dziewczynka na zajęciach doświadczała przyjemności własnej
aktywności społecznej, ale wciąż musi próbować różnych zachowań, pokonywać
zahamowania, przekraczać własne ograniczenia. Potrzebuje takich animacji, które zwiększą
jej wiarę we własne możliwości i poczucie, że to, co proponuje innym, jest równie
wartościowe jak propozycje innych ludzi. Należy pielęgnować pozytywne nastawienie
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dziewczynki do ludzi i świata, ale jednocześnie dawać jej możliwość spojrzenia na siebie i
swoje potrzeby w relacjach z innymi dziećmi.
POSTĘPOWANIE

LEKCJA1

LEKCJA6

LEKCJA12
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Samotny
Dziecko pozostaje na zewnątrz działań. Nie jest
zainteresowane lekcją.

Widz
Dziecko obserwuje, ale nie bierze udziału w akcji.

Uczestniczy równolegle
Dziecko bierze udział w działaniu, ale nie
nawiązuje kontaktu z innymi dziećmi.

Uczestniczy w bliskim kontakcie
Dziecko bawi się tylko z jednym wybranym
dzieckiem.

Nawiązuje nowe kontakty
Dziecko nawiązuje kontakt z dziećmi, z którymi się
wcześniej nie kontaktowało.

Bawi się w grupie
Dziecko bierze czynny udział w lekcji w kontakcie
z różnymi dziećmi.
EWALUACJA
Zachowania są uporządkowane w skali od niewielkich do zaawansowanych
kontaktów społecznych. Gdzie 1 jest zachowaniem „samotnym” a 6 zachowaniem
„zabawa w grupie”. Jeśli uczeń osiąga większą liczbę „wysokich” zachowań, jego
ocena rośnie stopniowo i pozytywnie.

Tab.7 Rejestr zachowań społecznych - dziecko 5

Lekcja/ćwiczenie, które najbardziej wpłynęło na nieśmiałe dziecko i
dlaczego tak się stało
Zajęcia o Szczęściu
Dziewczynka zagrała rolę królowej wędrującej po swoim państwie. W roli była zainteresowana swoim
królestwem i ludźmi w nim żyjącym. Trochę onieśmielało ją ,,bycie na widoku” ale pomogła jej w tym
postać doradcy królowej – nauczyciel w roli, która animowała sytuację w taki sposób , aby królowa
mogła wejść w relacje z poddanymi (również dziećmi w roli zwierząt i roślin). Dziewczynce łatwiej
było ,,rozmawiać w roli z postaciami ze świata przyrody)
Budowanie domu.
To były bardzo dobre zajęcia dla dziewczynki. Jej dom dzieci budowały na koniec zajęć. Dziewczynka
mogła w nich opowiedzieć o swoim psie, co dawało ciekawe wskazówki do wejścia w rolę psa przez
inne dzieci.
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Plany na przyszłość
Zajęcia całoroczne półtora godzinne jeden raz w tygodniu. Zabawy integrujące i dramy procesualne
Organizowanie zabaw i ćwiczeń wokół dramy procesulanej dotyczącej świata i ludzi – drama
rozwojowa. Organizowanie działań, które byłby uzupełnieniem do zajęć dramowych – organizowanie
happeningów dla innych dzieci w szkole (w małych grupkach, dla rodziców), akcji społecznych,
wystaw prac. Prowadzenie ,,księgi dramy” indywidualnej i klasowej, gdzie dziecko mogłoby zapisywać
w formie rysunku, wyklejanek , notatki itp. swoje doświadczenia np. kim był , co się wydarzyło?
Dziewczynka potrzebuje stałej i systematycznej pracy w przestrzeni dramowej, rozbudzania
wyobraźni i odwagi spolecznej poprzez zabawy z rekwizytami, tworzenie historii i ich odgrywanie.
Bardzo ważna jest rola nauczyciela, który poprzez technikę nauczyciel w roli może wspierać
dziewczynkę, dawać jej przestrzeń do wypróbowania nowego dzialania, do wypowiadania myśli i
uczuć. Dziewczynka ma bardzo duży potencjał kreatywności i wyobraźni ale jakby uśpiony.
Dziewczynka poprzez swoją niepewność nie rozwija swojego potencjału, który jest duży i możliwy do
odblokowania – co pokazały zajęcia dramowe.
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DZIECKO6:

George

chłopiec, 6 lat
Anglia

Jaki jest George?
George jest nieśmiałym dzieckiem (17/40 punktów w skali wskaźników społeczno-emocjonalnych).
George wyróżnia się jako najbardziej nieśmiała osoba w klasie. Rzadko angażuje się w lekcje z
innymi. Potrzebuje podpowiedzi w czasie "rozmowy z partnerem" (z ograniczonym sukcesem). Jest
bardzo cichy i zwykle bardzo neutralny emocjonalnie. Czasami jest ponury lub nieszczęśliwy. Czasami
wybucha emocjami, złością lub płaczem. Powód jest zwykle mało istotny (np. ktoś dotyka jego
płaszcza lub książki). Czasami się uśmiecha, ale rzadko. Czasami też „wyłącza się” i nikomu nie
odpowiada. Nie lubi dzielić się swoimi uczuciami.
George ma inne trudności wynikające z życia rodzinnego i prawdopodobnie jest to jeden z powodów
jego introwersji.
George lubi własne towarzystwo. W czasie zabawy gra w kreatywne gry z małymi grupami przyjaciół.
Uwielbia postacie z Marvela i często omawia je, gdy zostanie o to poproszony (gdy nie chce
rozmawiać o innych rzeczach). Jest tajemniczy i często zachowuje rzeczy dla siebie. Jednak czasami
ujawnia rzeczy przedstawiane jako „tajemnice” i sprawia mu to przyjemność. Kiedy nie ma żadnego
dorosłego, staje się głośniejszy, bardziej pewny siebie i częściej mówi dobrowolnie. Wykazuje większą
radość i zainteresowanie matematyką i wychowaniem fizycznym niż na innych lekcjach.
Pod względem przedmiotów akademickich jest zdolny we wszystkich dziedzinach. Jego pisanie jest
często słabe z powodu problemów w uczeniu się, wysiłku i pisma ręcznego. Jest kreatywny i tworzy
gry związane z jego zainteresowaniami (Lego, superbohaterowie i złoczyńcy). Dzieli bardzo
spostrzegawcze uwagi, o których większość innych dzieci w jego wieku nie pomyślałaby, na przykład
podczas śledzenia myśli podczas dramy. Chociaż nie jest dobry w kontrolowaniu myślenia o własnych
emocjach, doskonale radzi sobie z myśleniem o uczuciach i emocjach innych podczas czytania,
dyskusji i przedstawień teatralnych (gdy zachęca się go do podzielenia się swoimi opiniami).

Co działo się podczas dramy?
George podczas pierwszej lekcji dramy brał udział w lekcji ale nie nawiązywał kontaktu z innymi
dziećmi (poziom 3). Podczas szóstej i dwunastej lekcji dramy udało mu się nawiązać kontakt z
dzieckiem, z którym nie kontaktował się poprzednio (poziom 5). Zauważalny jest więc progres.
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POSTĘPOWANIE

LEKCJA1

LEKCJA6

LEKCJA12

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Samotny
Dziecko pozostaje na zewnątrz działań. Nie jest
zainteresowane lekcją.

Widz
Dziecko obserwuje, ale nie bierze udziału w akcji.

Uczestniczy równolegle
Dziecko bierze udział w działaniu, ale nie
nawiązuje kontaktu z innymi dziećmi.

Uczestniczy w bliskim kontakcie
Dziecko bawi się tylko z jednym wybranym
dzieckiem.

Nawiązuje nowe kontakty
Dziecko nawiązuje kontakt z dziećmi, z którymi się
wcześniej nie kontaktowało.

Bawi się w grupie
Dziecko bierze czynny udział w lekcji w kontakcie
z różnymi dziećmi.
EWALUACJA
Zachowania są uporządkowane w skali od niewielkich do zaawansowanych
kontaktów społecznych. Gdzie 1 jest zachowaniem „samotnym” a 6 zachowaniem
„zabawa w grupie”. Jeśli uczeń osiąga większą liczbę „wysokich” zachowań, jego
ocena rośnie stopniowo i pozytywnie.

Tab.8 Rejestr zachowań społecznych - dziecko 6
Sesja 1
George był na początku sam (zgodnie z wymaganiami). Asystent nauczyciela zauważył, że nie w pełni
włączał się w tę czynność, ale zaczął to robić jeszcze raz, włączając się do grupy podobnych zwierząt.
Był szczęśliwy i zaangażowany przez cały czas. Pracując samodzielnie, robił to właściwie, przy
minimalnej / zerowej interakcji z innymi.Podczas części odkrywczej / zabawowej lekcji wchodził w
interakcję i próbował znaleźć innych, z którymi mógłby należeć do grupy zwierząt, ale nie był w stanie
tego zrobić (był ślimakiem)! Z pomocą nauczyciela dołączył do grupy, w której dwa węże były
zwierzętami, które „pełzają” po ziemi i byli szczęśliwi, że go dołączyli.Odgrywał podstawową rolę w
grupie, nieco za innymi (oni prowadzili, a on nieznacznie podążał), ale był szczęśliwy i zaangażowany.
Odpowiadał na pytania na poziomie podstawowym. Zdecydował, że woli pracować w grupie niż być
sam, ale zapytany dlaczego powiedział: „Nie wiem”. Nie był w stanie / nie chciał podać żadnych
dodatkowych powodów.
Sesja 6
George chciał być w środku gry „Świat według”. Zadawał pytania, dobrze rzucał i łapał piłkę. Cieszył
się przyłączaniem się i najwyraźniej cieszył się słuchaniem tego, co mówią inni (uśmiechał się i śmiał
odpowiednio i utrzymywał kontakt wzrokowy). Podczas „Wyimaginowanego życia mojego partnera”
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chłopiec znów się przyłączył. Zgłosił się na ochotnika, aby przedstawić wyimaginowanego przyjaciela
i mówił wyraźnie (ale krótko) i nie mógł zapewnić większego rozwinięcia poza podstawowe
wprowadzenie (odmówił rozwinięcia).
Sesja 12
George w pełni uczestniczył i grał w grę „Zip, p, boing” z taktyczną przenikliwością! Nie został
przyłapany i grał w grę, używając wszystkich trzech słów odpowiednio. Podczas rozgrzewki znalazł
różnych partnerów do dopasowania części ciała. Niektóre wybrane stopklatki były dla niego trudne
do zrealzizowania. Później wybierał rozsądniej.

Lekcja/ćwiczenie, które najbardziej wpłynęło na nieśmiałe dziecko i
dlaczego tak się stało
Lekcja 2.5. Umiejętności społeczne. To pokazało, że George mógł mówić do grupy wyraźnie i pewnie.
Dobrze angażował się również w mniej ustrukturyzowane interakcje społeczne związane z „pójściem
na rynek” - lepiej niż wielu jego rówieśników. Lekcja „Stracone szczęście” była również kluczowa.
George jako król był czczony przez inne dzieci i wydawało się, że naprawdę cieszył się rolą króla - i
stworzył własne rytualne zachowanie podczas wizyt królewskich!

Plany na przyszłość
Nauczyciel planuje w przyszłości regularne stosowanie „Dramy do nauki” i „Dramy do pisania” w
oparciu o wysokiej jakości teksty. Wykorzystanie dramy do nauki tam, gdzie to możliwe, oraz szybkich
gier dramatycznych dla PSHE i podobnych do stosowania (najlepiej) co tydzień lub częściej w
niektórych oddziałach.
Strategie z kursu Play It Out Loud zostały już udostępnione podczas spotkania pracowników, i zostały
dobrze przyjęte.
George miał wiele okazji do pracy z innymi przy dramach, grach i innych zajęciach grupowych. W
stosownych przypadkach mogą być one powiązane z jego zainteresowaniami (superbohaterowie),
chociaż na wszystkich lekcjach dramy wykazuje zainteresowanie i przyjemność.
Nauczyciel musi mieć wysokie oczekiwania wobec George'a, aby:





docenić jego pomysły i podtrzywmywać jego chęć zaangażowania;
mówić wyraźnie i coraz głośniej, aby wszyscy mogli słyszeć;
pracować z wieloma partnerami, z którymi zazwyczaj nie chce pracować / bawić się;
mieć szansę poprowadzenia dramy w małych grupach, aby rozwinąć umiejętności
przywódcze;
 poprawić jego samoocenę i szacunek do samego siebie;
 rozumieć i wyrażać głębokie problemy dotyczące tekstów, tematów i linków PSHE.
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DZIECKO7:

Emily

dziewczynka, 7 lat
Anglia

Jaka jest Emily?
Emily jest bardzo nieśmiałym dzieckiem. Wycofuje się, gdy proszona jest o udział; próbuje schować
się za innym dzieckiem, żeby nie było jej widać. Często szuka odpowiedzi spoglądając na inne dzieci.
Unika kontaktu wzrokowego; zaciska mocno usta, aby uniknąć odpowiedzi i postanawia nie
odpowiadać. Rzadko kiedy podejmuje ryzyko, ponieważ nie chce zrobić czegoś źle. Czasami decyduje
się zrezygnować.Trudno jej było być niezależną w klasie 2 i jest bardzo zależna od swoich
rówieśników, którzy mówią jej, co ma robić i wspierają ją w klasie.
Potrafi rozdzielić przyjaciół i czasami wyklucza ich ze swojej zabawy. Emily lubi bawić się ze swoją
małą grupą przyjaciół.
W domu wykonuje wiele zajęć artystycznych i rzemieślniczych z mamą. Jest dobra w czytaniu. Ma
doskonałe zdolności motoryczne.

Co działo się podczas dramy?
Emily podczas pierwszej lekcji dramy obserwowała ale nie brała udziału w akcji (poziom 2) przez
połowę lekcji, brała udział w lekcji ale nie nawiązywała kontaktu z innymi dziećmi (poziom 3) podczas
jednej aktywności nawiązała kontakt z dziećmi, z którymi nie kontaktowała się wcześniej (poziom 5).
Podczas 6 lekcji dramy nadal obserwowała, ale nie brała udziału w akcji (poziom 2). Nawiązała
kontakt z dziećmi, z którymi wcześniej się nie kontaktowała (poziom 5). Dobrze współpracowała z
innymi, ale nie zainicjowała pomysłu.
Podczas 12. lekcji dramy przez większość sesji kontaktowała się z dziećmi, z którymi wcześniej się nie
kontaktowała (poziom 5). Brała udział z entuzjazmem, ale nie inicjowała pomysłów. Zauważalny jest
progres.
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POSTĘPOWANIE

LEKCJA1

LEKCJA6

LEKCJA12

1

1

1

2

2

2

For half of
the session

For
one
activity

3

3

3

4
5

4
5

4
5

For
one
activity

Worked well
with
others
but did not
initiate ideas

For most of
the
session;
took part with
enthusiasm
but did not
initiate ideas

6

6

6

Samotny
Dziecko pozostaje na zewnątrz działań. Nie jest
zainteresowane lekcją.

Widz
Dziecko obserwuje, ale nie bierze udziału w akcji.

Uczestniczy równolegle
Dziecko bierze udział w działaniu, ale nie
nawiązuje kontaktu z innymi dziećmi.

For
one
activity

Uczestniczy w bliskim kontakcie
Dziecko bawi się tylko z jednym wybranym
dzieckiem.

Nawiązuje nowe kontakty
Dziecko nawiązuje kontakt z dziećmi, z którymi się
wcześniej nie kontaktowało.

Bawi się w grupie
Dziecko bierze czynny udział w lekcji w kontakcie
z różnymi dziećmi.
EWALUACJA
Zachowania są uporządkowane w skali od niewielkich do zaawansowanych
kontaktów społecznych. Gdzie 1 jest zachowaniem „samotnym” a 6 zachowaniem
„zabawa w grupie”. Jeśli uczeń osiąga większą liczbę „wysokich” zachowań, jego
ocena rośnie stopniowo i pozytywnie.

Tab.9 Rejestr zachowań społecznych - dziecko 7

Sesja 1
Emily początkowo stała z tyłu i nie brała udziału. Była obserwatorem przez większą część lekcji, ale
kopiowała działania innych w grupie. Pracowała razem z innymi dziećmi i powtarzała ich działania. Jej
twarz stała się bardziej ożywiona.Pod koniec sesji 1 dobrze komunikowała się z niektórymi dziećmi
(jej przyjaciółmi), rozmawiała i dzieliła się pomysłami.
Sesja 6
Emily wydawała się trochę niepewna. Podobały jej się zajęcia i brała w nich udział, ale zanim się
przyłączyła, obserwowała innych. Podniosła rękę, by zgłosić się na ochotnika do roli głównej części
dramy, a potem zmieniła zdanie.
Jest znacznie bardziej pewna siebie w byciu uczestnikiem. Wciąż brakuje jej pewności siebie w
inicjowaniu pomysłów. Jej interakcja z innymi jest znacznie lepsza - pracuje z dziećmi innymi niż jej
przyjaciele - i była w stanie wyrazić opinię na temat czynności, które jej się podobały, a które nie.
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Sesja 12
Emily była w stanie zadawać pytania i pewnie uczestniczyła w sesji.Potrafiła z wyobraźnią opowiadać
o życiu swojego partnera, ale jej pomysły nie były oryginalne i skopiowała kogoś innego z grupy.
Mówiła do całej klasy z humorem i pewnością siebie. Podążała za historią, którą dzieci tworzyły w
jednym wersie, i bardzo cicho przedstawiła swój pomysł. Brakowało je pewności siebie w tym
aspekcie zadania.

Lekcja/ćwiczenie, które najbardziej wpłynęło na nieśmiałe dziecko i
dlaczego tak się stało
Najbardziej odkrywcze były dwie ostatnie sesje - The Garden and Speak in Public - ze względu na
zaangażowanie nieśmiałego dziecka i reszty klasy. Nieśmiałe dziecko potrafiło śmiało używać swojego
głosu, zadając pytania, wyrażając opinie i dzieląc się pomysłami (nawet jeśli nie była ich autorką); jej
gotowość do zaangażowania się z entuzjazmem i pewnością siebie znacznie się poprawiła i nie
rezygnowała. Jej kontakt wzrokowy był dobry.

Plany na przyszłość
Drama była integralną częścią programu nauczania przez ostatnie dwa lata, a projekt ten dał wiele
pomysłów, jak przeprowadzić udane sesje, które umożliwią wszystkim dzieciom udział bez strachu i
pewności siebie.
Nauczyciel będzie nadal korzystał ze strategii i dalej rozwijał umiejętności teatralne; robienie
dyskretnych lekcji co tydzień było świetne i może być czymś, co rozważ w przyszłości. Obecnie
personel włącza dramę do umiejętności czytania i pisania oraz do realizacji różnorodnych tematów.
Nauczyciel podzieli się również strategiami z innymi członkami personelu.
Emily powiedziała, że jedną z jej ulubionych lekcji jest drama. Teraz jest znacznie bardziej pewna
siebie i odpowiada na pytania/przedstawia swój punkt widzenia, ponieważ wie, że istnieje
oczekiwanie, aby to zrobić. Nadal brakuje jej wiary we własne pomysły; dużo kopiuje i ma problemy z
generowaniem pomysłów. Drama trochę jej w tym pomogła, ale należy ją dalej rozwijać.
Nauczyciel musi również mieć wysokie oczekiwania wobec Emily, które opracował w formi
wskazówek:
Myśl samodzielnie i doceniaj własne pomysły (jakkolwiek przypadkowe / różne mogą się one
wydawać)
Bądź samodzielny
Mów i odpowiadaj wyraźnym, pewnym siebie głosem
Pracuj z dowolnym partnerem do nauki w klasie, a nie tylko z twoimi dobrymi przyjaciółmi
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Bądź odważny i próbuj, nawet jeśli nie jesteś pewna, czy możesz coś zrobić
Zwiększ swoją pewność siebie i poczucie własnej wartości
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DZIECKO8:

Betty

dziewczynka, 7 lat
Anglia

Jaka jest Betty?
Betty jest nieśmiałym dzieckiem (17/40 punktów w skali wskaźników społeczno-emocjonalnych).
Betty ma tendencję do "unoszenia się na krawędzi grupy", gdy bierze udział w praktycznej aktywności
lub grze podczas WF. Czeka, aż inne dziecko lub dorosły powie jej dokładnie, co ma robić.
Kiedy angażuje się w jakąkolwiek naukę wiedzy akademickiej, ma tendencję do kopiowania
bezpośrednio od kogoś obok, zamiast prosić osobę dorosłą o wsparcie.
Betty postanawia nie inicjować rozmowy z dorosłymi, chociaż rozmawia z dziećmi, z którymi czuje się
pewnie i bezpiecznie. W szkole Betty włącza się we wszystko (choć przy nowej aktywności często
przygląda się za pierwszym razem, a dołącza za drugim razem).
Nie preferuje niczego szczególnego.
W domu Betty lubi bawić się na iPadzie lub lalkami. Prawdopodobnie gra w całkiem sporo gier
wirtualnej rzeczywistości. Mówi, że chodziła na lekcje tańca, ale przestała, bo już jej się to nie
podoba. Zastanawia się, jaki nowy klub mogłaby stworzyć. Betty jest dobra w rysowaniu, kolorowaniu
i innych twórczych pracach. Coraz płynniej czyta, chociaż nie zawsze rozumie, co czyta.

Co działo się podczas dramy?
Sesja 1 (1.1)
Koło urodzinowe - zrobione wcześniej
Betty od razu usiadła i spojrzała na innych, aby sprawdzić, czy ona i oni są na właściwym miejscu.
Szacowanie zajęło jej dużo czasu, a nauczyciel musiał przedstawić swoje pomysły, zanim była w stanie
wnieść swój wkład. Patrzyła na każde dziecko, które odpowiadało i reagowało sporadycznym
uśmiechem.
Zip, Zap, Bang - ręce gotowe w pozie. Zgodnie z prośbą pchnęła stopy na podłogę. Uśmiechała się i
obserwowała innych przez cały czas. Odpowiedni śmiech. Dołączyła, gdy dopadł ją zip, zap lub bang.
Dużo uśmiechu. Zaangażowana w całą aktywność.
Pod koniec gry, gdy została poproszona o wyjście z kręgu i poruszanie się, stała nieruchomo, mimo że
inni się poruszali. Nie poruszyła się, dopóki instrukcja nie została powtórzona.
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Hand to Hand - wcześniej w to nie grała. Obserwowała nauczyciela przez cały czas. Na szczęście
dołączyła, ale jeśli nie mogła od razu kogoś znaleźć, nie ruszała się i czekała, aż ktoś ją znajdzie.
Wyglądała na szczęśliwą, gdy ktoś zaproponował, że będzie jej partnerem.
Reflection / Freeze - znowu nowe zajęcie, w którym Betty dołączyła do swojego partnera, ale czasami
była wyraźnie zdezorientowana. Nie miała własnych pomysłów, jak zareagować na pozę jej
partnerów i miała tendencję do rozglądania się i naśladowania innych, niezależnie od tego, czy to ona
pierwsza uwalniała, czy reagowała na zamrożenie. W pewnym momencie udawała Empire State
Building (co wcześniej zrobiło inne dziecko). Nauczyciel zareagował na nią udając, że robi zdjęcie.
Następnym razem, gdy jej partner zamarł w pozie, udawała, że robi zdjęcie.
Poproszona o zmianę i znalezienie nowego partnera Betty nie mogła go znaleźć, ale ktoś ją znalazł.
Powiedziała im, żeby szli pierwsi. Kiedy przyszła jej kolej, powiedziała partnerce, że udaje, że wspina
się na drzewo.
Ponowna refleksja nad lekcją w kole - kolejna nowa aktywność. Poproszono dzieci, aby powiedziały
dziecku znajdującemu się obok nich dwie rzeczy, które podobały im się podczas lekcji. Dziecko obok
Betty powiedziało: Zip, Zap, Bang and Freeze. Powiedziała to samo. Z przyjemnością obserwowała i
słuchała, jak inni dzielili się swoimi pomysłami. Zapytana, czy wolą iść pierwszy czy drugi na
zamrożenie, na sekundę podniosła rękę. Asystent nauczyciela, który obserwował, zauważył, że Betty
wydawała się znacznie mniej pewna siebie w czynnościach, które były dla niej nowe, podczas gdy
wiele innych dzieci było pewnych siebie.
Sesja 2: (2.1)
Krąg urodzinowy - Betty nie pamiętała początkowego zdania „Kiedy jestem z przyjaciółmi”, a potem
przypomniała sobie, że nie ma nic do powiedzenia.
Pracując samodzielnie jako zwierzę, zachowywała się odpowiednio, słuchała instrukcji i nieustannie
obserwowała innych, aby sprawdzić, czy postępuje właściwie!
Po podzieleniu na grupy pracowała z 2 dziewczynkami, które objęły prowadzenie i upewniły się, że
Betty została uwzględniona i wiedziała, co robić. Dobrze sobie z nimi radziła i lubiła oglądać innych.
Sesja 3: (2.3)
Betty miała tendencję do obserwowania innych dzieci i kopiowania ich, gdy była proszona o
zatrzymanie się w obrazie przedstawiającym emocje. Przy odrobinie wsparcia potrafiła wymyślić i
podzielić się rzeczami, które sprawiają, że czuje się smutna, szczęśliwa, zła, przestraszona.
Sesja 4: (2.4)
Betty miała trudności z wymyśleniem czegokolwiek do powiedzenia na temat osoby siedzącej obok
niej i potrzebowała pomocy innych osób. Potrafiła pisać komplementy na kartkach innych dzieci, z
którymi ma bliskie relacje.
Okazało się, że ta sesja, która koncentrowała się na rzeczywistości i relacjach z innymi oraz wyrażaniu
opinii, była znacznie trudniejsza do uczestniczenia niż ta, w której graliśmy w bardziej
wyimaginowane gry.
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Sesja 5: (2.6)
Betty była w stanie zadać dziecku w środku koła pytanie, ale zazwyczaj zadawała takie, które
zadawano wcześniej. Wydawała się zainteresowana pytaniami i odpowiedziami innych dzieci. Betty
lubiła pracować ze swoim partnerem przy opowiadaniu historii o swoim wymyślonym życiu. Dziecko,
z którym pracowała, to ktoś, kogo zna i czuje się komfortowo. Ich historie były bardzo podobne i
podejrzewam, że pomysły pochodziły głównie od jej partnera. Betty była pewna siebie w
opowiadaniu swojej historii.
Cała klasa miała duży problem z opowiedzeniem historii w kręgu. Używaliśmy tej techniki do
opowiadania usłyszanych historii wcześniej, ale nie do ich wymyślania. Jest to ćwiczenie, które
zdecydowanie warto powtórzyć, aby dzieci nauczyły się koncentrować na ciągłości, gdy krążyły w
kółko lub zapominały, co stało się wcześniej z postacią. Betty wzięła udział w tej aktywności, ale długo
zastanawiała się, co powiedzieć.

Sesja 6: (3.1)
Nauczycielka nie przygotowała Betty do roli nieszczęśliwej królowej, ale ona chętnie się zgodziła i
najwyraźniej jej się to podobało. Jest to sesja, do której często się odwołuje. Inne dzieci również
cieszyły się z udziału i miały niezwykle kreatywne pomysły. Tym, co naprawdę zaskoczyło nauczyciela,
był sposób, w jaki od razu poszli w poszukiwaniu rekwizytów, aby stworzyć rzeczy w swoich miastach
lub napisać nieszczęśliwej Królowej dowcipy i obietnice, że ją rozweselą. Betty była bardzo pewna
kolejności, w jakiej chce odwiedzać miasta, i bardzo pewna na końcu, które z nich najbardziej ją
rozweseliło - właściwie musiała trzymać chusteczkę przed twarzą, żeby inni nie mogli zobaczyć, jak
bardzo chichotała! Była jednak bardziej niż szczęśliwa, mogąc mówić.
Następnego dnia dzieci napisały o zajęciach. Betty przyznała na piśmie, jak bardzo podobała jej się
rola nieszczęśliwej królowej.
Sesja 7: 3.3
Wszystkim dzieciom podobała się ta sesja bardziej, niż spodziewał się nauczyciel, chociaż nie
wszystkie były szczególnie przekonującymi kotami - a także były bardzo hałaśliwe!
Byli niesamowicie cierpliwi i dobrzy w ćwiczeniu z kłębkiem wełny, który z powodzeniem przekazali
sobie nawzajem, a następnie rozplątali. Betty uwielbiała oglądać wszystkich i mogła nam opowiedzieć
o swojej postaci kota. Przez cały czas uważnie obserwowała wszystkich, uśmiechając się i zachęcając
skinieniem głowy.
Sesja 8: 3.4
Chociaż wybrano losowo grupy do budowy domu, okazało się, że są one dość niezrównoważone, a
Betty była niestety w jednej z najmniej pomysłowych. Jej domy grupowe były bardzo podobne,
niezależnie od tego, kto był budowniczym, a jeśli dodali nowy pomysł, był to generalnie skopiowany z
innej grupy. Betty była szczęśliwa, że pokazano jej, co ma robić, ale wyraźnie czuła się nieswojo, kiedy
przyszła jej kolej na budowanie.
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Sesja 9: 3.6
Nauczyciel zaadaptował tę sesję kiedy byli w klasie i nie miał miejsca na ćwiczenia praktyczne. Uważa,
że popełnił błąd, nazywając pudełko magicznym, aby dzieci założyły, że rzeczy, które mogą z niego
zabrać, mogą również być magiczne, i dały się ponieść dżinom, latającym dywanom i tak dalej!
Nauczyciel myśli o tym, żeby powtórzy tę czynność innym razem, wyjaśniając, że tym razem mogą
wyjąć tylko prawdziwe rzeczy z pudełka. Jest to również dość trudne w przypadku sześciolatków,
ponieważ nie wszyscy mają dobre pojęcie o tym, czego naprawdę potrzebują, aby przeżyć!
Jednak Betty pomyślała o prawdziwych rzeczach, które byłyby przydatne, takich jak jedzenie.
Potrafiła opisać, jaka będzie jej wyspa.
Sesja 10: 3.7
Nauczyciel znów uważa, że potrzebuje więcej czasu, aby w pełni zbadać i wykorzystać potencjał tej
lekcji, ponieważ została ona wykorzystana tuż przed zamknięciem szkół.
Dzieci stały się naprawdę dobre w cichej pracy, a będąc przynajmniej raz w zoo, były w stanie
wyobrazić sobie, jakie różne zawody mogą wykonywać opiekunowie zwierząt. Jak zwykle Betty była
bardziej niż szczęśliwa, że została zaangażowana, ale zwykle rozglądała się, żeby zobaczyć co robią
inni, i naśladowała ich. Potrafiła porozmawiać o zwierzęciu, którym się opiekowała (tygrysem) i jak
będzie się nim opiekowała w przyszłości.

Lekcja/ćwiczenie, które najbardziej wpłynęło na nieśmiałe dziecko i
dlaczego tak się stało
Dla Betty z całą pewnością była to Nieszczęśliwa Królowa, ponieważ najwyraźniej uwielbiała być w tej
roli i wyraźnie wzrosła jej pewność siebie w klasie.
Dla całej klasy pod względem sukcesu nie była to jedna konkretna lekcja, ale zapewniona
różnorodność umożliwiająca pracę w grupie, w której mogli ze sobą rozmawiać.
Inne sesje dawały warunki rozwijania współpracy i niektórym spokojniejszym, mniej dominującym
dzieciom szansę przewodzenia.

Plany na przyszłość
Nauczycielka mówi, że jest bardzo rozczarowana faktem, że szkoły musiały zostać zamknięte, zanim
zaczęli robić The Garden lub The Pied Piper, których naprawdę nie mogła się doczekać i jest pewna,
że dzieci będą się dobrze bawić, podczs ich realizacji.
Dzieci uwielbiały sesje dramy, często powtarzając, że to ich ulubiona lekcja tygodnia! Nauczycielka
mówi, że powinna kontynuować cotygodniowe sesje, chociaż kiedy będą w stanie zrealizować The
Garden i The Pied Piper, podejrzewają, że oba będą wymagały więcej niż jednej lekcji każda, więc
będą miały sesje w kolejnych dniach.
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Zdecydowanie powtórzy niektóre lekcje z niewielkimi modyfikacjami, takimi jak "Cast away", i będzie
szukać innych pomysłów. Jest chętna do podjęcia większej liczby lekcji, które łączą się z pracą
pisemną, a niektóre z nich kontynuowała, kończąc pisanie z dziećmi.
Nauczyciel zdecydowanie wierzy, że Betty znalazła coś innego, co jej się podoba, ponieważ
kilkakrotnie mówiła, jak bardzo lubi sesje dramy. Nauczycielka mówi, że może uda jej się w
przyszłości znaleźć sposób, aby połączyć niektóre sesje z pracą plastyczną, ponieważ to spodobałoby
się Betty.
Biorąc pod uwagę cały projekt, nauczyciel uważa, że brakującym ogniwem jako takim był jakiś sposób
na zebranie opinii nieśmiałego dziecka, co mogło być zrobione po dwóch lub trzech lekcjach dramy, a
potem po ostatniej. Nauczycielka mówi, że wie, co zaobserwowała, ale nie wie, co tak naprawdę
myśli Betty, poza ogólną informacją zwrotną udzieloną przez klasę pod koniec sesji, co potwierdza jej
obserwacje, że lubi uczestniczyć, ale nie czuje się komfortowo, gdy musi przewodzić.
Lekcje dramy potwierdzają to, co już wiedzą o Betty, a mianowicie, że działa najlepiej, gdy otrzymuje
prostą formułę, którą może skopiować i powtórzyć. Tak więc w matematyce nowa umiejętność lub
koncepcja jest dla niej bardzo trudna, ale kiedy już ją opanuje, może z powodzeniem jej używać. W
dramie, gdy zobaczy, co robią inni, może sama wziąć udział, a gdy usłyszy powtórzone zdanie, np. „W
magicznym pudełku jest…”, może użyć tego wyrażenia i dodać własny prosty pomysł.
Betty jest zdecydowanie bardziej pewnym siebie i rozmownym dzieckiem niż była na początku
projektu, ale trudno powiedzieć, jaki wpływ na to miały lekcje dramy. Nauczycielka nauczyła się, że
dziewczynka jest niezwykle zainteresowana tym, co myślą i robią jej rówieśnicy i muszą pracować nad
sposobami wykorzystania tego.
Nauczyciel jest przekonany, że Betty będzie uczestniczyć z większą pewnością siebie i miejmy
nadzieję, że będzie chętniej przewodzić zajęciom, jeśli będzie miała możliwość powtórzenia
niektórych lekcji w jakiś sposób, ponieważ zdecydowanie najlepiej radzi sobie z tym co znajome.
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DZIECKO9:

Olivia

dziewczynka, 7 lat
Anglia

Jaka jest Olivia?
Olivia jest nieśmiałym dzieckiem (17/40 punktów w skali wskaźników społeczno-emocjonalnych).
Olivia:







Obniża głowę, gdy zadawane są pytania
Nawiązuje kontakt wzrokowy, gdy zostanie zadane pytanie, ale bez odpowiedzi
Może chować się za znajomym, aby uniknąć pytań
Nie lubi, gdy inni patrzą na nią lub zwraca na nią uwagę, gdy zadaje się jej pytanie lub jest
zachęcana do udziału w zajęciach grupowych
Podczas nauki preferuje partnerów, którzy jako pierwsi zabierają głos w każdej dyskusji
Mówi cicho

Trudno jej się pochwalić na zajęciach, ale okazuje przyjemność gdy pracując w małych grupach słyszy
komplementy. Mówi bardzo cicho i może to być utrudnienie, gdy tworzy i przekazuje pomysły,
ponieważ trudno jest je usłyszeć każdemu, z wyjątkiem tych, którzy są jej najbliżsi.
Trudno było się dowiedzieć co lubi robić. Przy wsparciu brata odpowiadała jednym słowem na temat
swoich upodobań. Powiedział, że lubi bawić się piłką w ogrodzie i grać w monopol, że lubi pomagać
mamie w domu.
W szkole jest lojalną przyjaciółką i częścią grupy przyjaciół, bawiących się na placu zabaw. Wspiera ich
i będzie zmuszać się do robienia dla nich rzeczy, podczas których może nie czuć się komfortowo.

Co działo się podczas dramy?
• Lekcja 1: 3: 4
Budowa domu
Odpowiedzi dzieci na to ćwiczenie
Dziecko 1: Podobało mi się, że jestem częścią budynku
Dziecko 2: Dobrze być w grupie relaksującej
Dziecko 3: Możesz usiąść we własnym domu
Dziecko 4: Podobało mi się, kiedy byłem budowniczym
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Olivia nie odpowiedziała zapytana, gdy tylko kilkoro dzieci było wokół niej, co jej się podoba w tej
czynności. Wzruszyła ramionami, a zapytana, co jej się nie podoba, odpowiedziała „Nic!”
Bardzo zaangażowana w budowę domu, brała udział w budowaniu, organizując swoją grupę oraz
chichocząc i śmiejąc się.
Bardzo udana lekcja, dobrze wpisująca się w naszą pracę dotyczącą wielkiego pożaru w Londynie. Każdy
cieszył się możliwością bycia konstruktorem.
• Lekcja 2: 1: 1
Wszystkim podobała się zabawa zip, zap, bloing i chcieli, aby trwała dłużej.
Olivia szybko ją wykonała, nie chcąc przedłużać akcji.
Zajęło trochę czasu, zanim klasa utworzyła krąg urodzinowy, a kilka osób stało pośrodku, nie wiedząc, co
robić. Olivia szybko się ustawiła.
Wszystkim podobała się zabawa Hand to Hand, toe to toe itp. Olivia chichocząc, gdy to robiła, miała
tendencję do kierowania się w stronę swoich konkretnych przyjaciół.
Gra w zamrażanie - dzieciom zajęło trochę czasu, zanim zrozumiały cel, tak naprawdę nie
komplementowały one potrzeby pozy - następnym razem trzeba dokładniej modelować oczekiwania,
zastanawiając się nad możliwymi pozami.
Olivia nie mogła powiedzieć swojemu partnerowi, co lubi, a czego nie lubi w tych zajęciach. Inni
powiedzieli, że podobało im się zamrażanie i praca z partnerem.
• Lekcja 3: 2: 2
Olivia nie lubi rozmawiać o sobie z tymi, którzy nie są jej konkretnymi przyjaciółmi, nie angażuje się w
dyskusje o przyjaźniach, nie pozwala innym mówić.
Dzieci nie są tak entuzjastycznie nastawione do tej lekcji w porównaniu z poprzednimi dwoma sesjami,
bardziej lekcja PHSE, za mało różnorodności.
• Lekcja 4: 2: 4
Dzieciom początkowo trudno było opisać siebie, ale kiedy już zostały wymodelowane, zaczęły o sobie
rozmawiać.
Olivia lubiła rysować swojego partnera i omawiać jego mimikę, ale tylko w zaciszu małej grupy.
Wyglądała na zadowoloną, czytając komentarze, które napisali o niej inni, lubiła chodzić w kółko i
umieszczać pozytywne komentarze na temat jej rówieśników na rysunkach.
Było trochę zamieszania o kim piszą, ponieważ niektórzy myśleli, że krytykują rysunki, ale raz poprawione
dzieci lubiły to robić. Zdjęcia i komentarze były później wyświetlane, a następnie umieszczane w albumie,
który jest stale przeglądany i przechowywany w kąciku książki.
Wszyscy cieszyli się grą w zawody.
Olivia niechętnie brała udział w pantomimie, potem została zachęcona przez przyjaciela, ale
zdecydowała, że nie chce, a kiedy ją o to zapytano, odmówiła. Ciągle podnosi rękę, żeby odgadnąć
mimikę innych.
To naśladowanie trwało przez wiele dni, ponieważ większość dzieci chciała wziąć udział !!!!!!
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• Lekcja 5: 1: 2
Szybkie wejście do kręgu urodzin, dzieci zaczynają ze sobą współpracować, tworząc krąg.
Olivia: Szybko staje w prawidłowej pozycji
Podążające za palmami dzieci są spokojne i skoncentrowane, uważnie się obserwując.
Olivia: Okazywanie radości, gdy nie jest świadoma bycia obserwowanym.
Olivia lubi pracować w trójkach, dobra praca w grupie. Dwóm chłopcom z EAL (English as an Additional
Language) trudno było zachować koncentrację.
Olivia powiedziała, że łatwiej jej było prowadzić niż podążać.
Miska z owocami nie jest zbyt skuteczna bez krzeseł, ponieważ dzieci nieumyślnie zamknęły szczeliny.
Olivia mogła przekazać swojemu partnerowi tylko jedną informację, była bardzo niezobowiązująca co
do swoich opinii dla partnera.

• Lekcja 6: 3: 1
Dzieciom podobała się rozgrzewka, jednak dla bardziej wrażliwych członków klasy krzyki na trzęsienia
ziemi były trochę drażniące uszy!!!!!
Na szczęście Olivia siedziała obok nauczyciela, wprowadzając scenariusz i naturalnie przyjęto, że jest
królową, a innym nie okazywano faworyzowania.
Nauczycielka cieszy się, że wybrała grupy, ponieważ wszystkie dzieci dobrze ze sobą współpracowały przez
całą sesję.
Wszyscy wymyślili różne nazwy dla swoich miast - Asgard, Mountain Houses, Water Sealand, Parasite
Island i Ipswich. Byli również bardzo pomysłowi, jeśli chodzi o lokalizację ich miast i pracę, którą
wykonywaliby bez powtarzania się między grupami. Świetna praca w grupie, dobrze oddawała ich pracę.
Olivia chodziła po sali, kiedy była przedstawiana, czasami prowadziła. Podczas gdy dzieci
przygotowywały przedmiot, który uszczęśliwiłby Królową, Olivia i nauczycielka spacerowały, aby
zobaczyć, co się dzieje, w przeciwnym razie zostałaby na tronie odizolowana.
Kiedy grupy skończyły, poprosiły o prezentację pomysłów - między innymi strzałę z fajerwerków
wystrzeloną w niebo, uszytą sukienkę, wykonanie zbroi dla konia, czyszczenie i zamiatanie, aby pałac lśnił,
malowanie królowej, nauka pływania i łapania ryb.
Olivia: Bardzo niezobowiązująco, jeśli chodzi o to, czy myślała, że to ją uszczęśliwi, z wyjątkiem jednej
grupy, kiedy pokazała swoje upodobania lekkim gestem ręki - grupa była zachwycona !!!!! Prowadziła
całą drogę, do każdej grupy, unosząc głowę i przyjmując rolę w cichy, pewny siebie sposób.
Następnie dzieci narysowały te rzeczy, które miały ją uszczęśliwić, w tym czasie nieustannie podchodziły
do stołu Olivii, aby jej pokazać, dawała im kontakt wzrokowy, a język ciała pokazywał, że jest
zaangażowana w ich pomysły.
To była bardzo udana lekcja pracy grupowej i budowania poczucia własnej wartości Olivii. Następnego
dnia Olivia wręczyła im medale, które wszyscy zabrali do domu i wielu pytało, czy moglibyśmy
kontynuować tę dramę.

• Lekcja 7: 1: 3
Dzieciom podobało się tworzenie grup po 3, 7 itd.
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Kiedy poproszono je o pokazanie kształtów z ich ciał, początkowo były zdezorientowane, ale po kolejnych
próbach stało się to bardziej skuteczne, dzieci miały tendencję do trzymania się swoich grup przyjaźni, co
nie zawsze oznaczało dobrą pracę zespołową. W międzyczasie potrzebowaliśmy więcej dyskusji o tym, jak
wykonywać zadania jako grupa, aby było to bardziej skuteczne.
Olivia: Pewna siebie podczas pracy ze swoją grupą przyjacielską, ale gdyby była w innym zespole,
stałaby i patrzyła, jak inni czekają, aż ktoś pokieruje nią na stanowisko.
Najbardziej podobało się uzupełnianie pozy w kręgu, potrzebne było pokierowanie oryginalną pozą, aby
się usunęła.
Dz. 1: Teraz wiem, co robię, podoba mi się!
Dz. 2: Gdybym wiedział, co mam robić, miałbym lepszy pomysł ……….
Wskazuje nauczycielowi, że można było dokładniej przemyśleć wyjaśnienie i modelowanie gry.
Olivia nie chciała uczestniczyć w tym ćwiczeniu i była obserwatorem.
Nauczycielka mówi, że mogłaby wykonać tę czynność w mniejszych grupach po 8 osób wokół sali, a nie w
29-osobowym kółku, gdzie Olivia mogłaby czuć się mniej widoczna.

• Lekcja 8: 3: 6
Sesja ta wiąże się z historią, którą dzieci pisały o pingwinie, który utknął na wyspie. Wiele dyskusji w
małych grupach na temat tego, jak spróbują opuścić wyspę i jak przeżyją.
Olivia: omawianie swoich poglądów w czteroosobowej grupie.
Dzieciom spodobał się pomysł magicznego pudełka i tego, co mogłoby się w nim znaleźć iw pełni
zainwestowały w ten pomysł. Dzieci chętnie informowały resztę klasy o swoich pomysłach, które
obejmowały magiczne lizaki, złoty samolot, łódź podwodną, fantazyjną tratwę, szczęśliwą pandę-robota,
helikopter, łódkę dla psa, ciężarówkę z lodami.
Omówili swoje pomysły, a następnie reszta klasy zadawała pytania każdej grupie.
Bardzo dobry pomysł na zajęcia do rozwijania myślenia o rodzajach pytań potrzebnych do sprawdzenia
przydatności ich przedmiotu.
Pytanie: Dlaczego to złoty samolot? Odpowiedź: Jest mocny i zakamuflowana przez słońce.
Pytanie: W jaki sposób panda-robot może być pomocna? Odpowiedź: To szczęście i może zmienić się we
wszystko.
Pytanie: Dlaczego helikopter? Odpowiedź: ma wszystko, czego potrzebujesz, w tym wygodne łóżka do
podróży.
Pytanie: Dlaczego okręt podwodny miałby być dobry? Odpowiedź: schodzi pod wodę i jest najlepszym
miejscem do oglądania rzeczy pod oceanem.
Upewniłam się, że Olivia odpowiedziała na pytanie skierowane do jej grupy, spodobał jej się pomysł
furgonetki z lodami i była bardzo ożywiona w swojej grupie, kiedy dyskutowała o tym, o czym chcą
porozmawiać.
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Pytanie: Do czego służy ciężarówka z lodami? Olivia: To latająca ciężarówka z lodami, a lód z zamrażarki
cię ochłodzi, odwiezie cię z powrotem.
Gdy dzieci zadawały sobie nawzajem pytania, dawało im to o wiele większe poczucie własności swoich
pomysłów i chęć ich uzasadnienia i wyjaśnienia, niż mogłyby to zrobić, gdy o to poprosił nauczyciel.

• Lekcja 9: 1: 4
Dzieciom podobała się gra liczbowa, dobry sposób na rozwijanie umiejętności słuchania i łączenie
instrukcji z działaniami, budowanie liczb i działań.
Wszystkim podobało się omawianie tego, co lubią robić.
Olivia: Bardzo cicho, z radością - mówi, że lubi grać w grę z przyjaciółmi na placu zabaw. Jej partner
obok niej powtórzył to, co powiedziała.
Dzieci skakały w kręgu z różnymi emocjami, w świetnych pozach. Niektóre dzieci musiały wyjaśnić swoje
emocje, wszystkie chciały, ale czas koncentracji klasy na słuchaniu wszystkich ich wypowiedzi nie pozwalał
na to, także ograniczone słownictwo dotyczące smutku, radości, podniecenia, przerażenia, spowodowało,
że stało się to trochę powtarzalne. Potrzebne jest bardziej emocjonalne słownictwo.Dzieci znały piosenkę
pingwina, przyłączyły się całym sercem.
Olivia: Nie jest entuzjastycznie nastawiona do piosenki akcji i niechętnie dołączyła. Ale często tak
reaguje, kiedy śpiewamy jako klasa.
Niektórym dzieciom zajęło trochę czasu, zanim zrozumiały, co robić podczas sesji zamykającej, ale
nauczyciel jest pewien, że kiedy zrobi to ponownie, będą wiedzieć, jak się ustawić.

• Lekcja 10: 3: 7
Dobrze osadzone w wiedzy nad siedliskami zwierząt, dzieci miały świadomość, czego różne zwierzęta będą
potrzebować, aby przetrwać i żyć.
Pokazano dzieciom zdjęcia różnych zwierząt i w parach omówiły siedliska i diety tych stworzeń.
Olivia: Bardzo entuzjastyczna podczas rozmowy o zwierzętach z partnerem w parze.
Dzieci w grupach rozmawiały o tym, co robią i jakie zadania wykonują, aby budować swoje zagrody.
Trzy z pięciu grup dobrze współpracowały i udało im się zdecydować, kto wypowiada się na temat tego,
co zrobili, pozostałe dwie grupy miały trudności z podjęciem decyzji, a niektóre zdenerwowały się, gdy
ktoś inny mówił.
Olivia: Pozwoliła komuś innemu mówić, ale bardzo zaangażowała się w budowanie ogrodzeń dla
flamingów.
Wszyscy odgrywali rolę, gdy zwierzęta przybyły i można było zobaczyć, jak pomagają zwierzętom wejść do
ich zagrody. Kilku próbowało przyjąć rolę swojego stworzenia.
Olivia: Nie bardzo wiedziała, co robią jej rówieśnicy, kiedy byli surykatkami lub szympansami, kiedy
rozglądała się po klasie, żeby zobaczyć, co się dzieje.
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Nie miałam wystarczająco dużo czasu na wprowadzenie problemu, spędziłam zbyt dużo czasu na
przedstawieniu zwierząt i rozmowach z partnerami, a ponadto powinnam była przeznaczyć całe
popołudnie na tę sesję, aby rozwiązać problem i upewnić się, że dzieci rozwinęły swoje argumenty.

• Lekcja 11: 2: 6
Świetne wprowadzenie, nieznacznie zmieniło tę aktywność, aby każdy mógł zostać zapytany i
odpowiedzieć na pytanie. Wszystkim podobało się rzucanie piłki komuś w kręgu, aby zadać pytanie.
Niektórzy byli bardziej pomysłowi, zadawali pytania i myśleli o osobie, do której rzucali piłkę.
Potrzebowaliśmy więcej pracy nad różnymi rodzajami pytań, które mogliby zadać, takich, które nie
zaczynają się od pytania „Co”.
Dzieci włączyły się w wyimaginowane życie partnera i mogły opowiedzieć o tym, co powiedział partner.
Byli tajni agenci, opiekunowie zwierząt, nurkowie głębinowi, którzy przeszukiwali oceany w poszukiwaniu
rekinów lub syren, wolni nurkowie, aby zobaczyć, jak daleko mogą nurkować, artyści i naukowcy oraz ktoś,
kto szuka diamentów.
Olivia: Moja partnerka jest weterynarzem i pomaga zwierzętom.
Olivia: Powiedziała partnerce, że jest naukowcem i lubi eksperymentować z robieniem zombie! Olivia
miała uśmiech na twarzy, gdy jej partner to mówił.
Historia w kręgu zadziałała dobrze, ponieważ wszyscy brali w niej udział i każdy miał pomysł do
wniesienia, niektórzy bardzo się starali, aby nawiązać do tego, co mogli powiedzieć inni, podczas gdy inni
po prostu chcieli, aby ich pomysł zaistniał.
Były linki do poprzednich historii, które słyszałam, zwłaszcza gdy ktoś przedstawił smoka, doświadczenia z
gier Minecraft i tych na placu zabaw. Nikt nie przerywał i wszyscy słuchali. Trzeba to zrobić ponownie,
kładąc nacisk na kontynuowanie historii i tworzenie linków.

Lekcja/ćwiczenie, które najbardziej wpłynęło na nieśmiałe dziecko i
dlaczego tak się stało
Najbardziej wpływowym ćwiczeniem dramowym było Zaginione Szczęście.
Olivia była w pełni zaangażowana w tę sesję, chociaż mogła czuć się całkiem odizolowana od swoich
rówieśników, którzy byli w pełni zaangażowani w nazywanie i funkcjonowanie ich miast. Wcieliła się
w tę rolę i chodziła po sali, słuchając innych i obserwując, co robią. Chociaż naprawdę nie zachęcała
ich do pracy, dzieci bardzo się starały, żeby ją zadowolić i chciały być miastem, które najbardziej jej
się podoba. Okazywała cichą pewność siebie, kiedy chodziła i często prowadziła mnie do następnego
miasta. Może wolała tego rodzaju rolę niż pracę w zespole z rówieśnikami? Dzieci dobrze
współpracowały w swoich grupach, słuchały i dzieliły się pomysłami, a także przyjmowały role
wymyślone dla nich przez innych. Podobał mi się pomysł podzielenia się swoimi pomysłami z innym
członkiem klasy i zadowolenia innego dziecka, a nie dorosłego.
Czas przeznaczony na tę lekcję był zdecydowanie czynnikiem przyczyniającym się do jej sukcesu.
Wręczenie medali następnego dnia było dobrym zakończeniem, ale pokazało również ich dumę z
nazw, które nadali swoim miastom, gdy poproszono ich o zaprezentowanie się.
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Dzieci nadal pytały, czy mogą ponownie pracować w swoich miastach i zrobić więcej z tej sesji.

Plany na przyszłość







wykorzystać więcej pomysłów zasugerowanych w broszurze Play It Out Loud
włączać pomysły zasugerowanych podczas innych lekcji, takich jak PHSE, Filozofia dla dzieci
w niektórych przypadkach wykorzystać dramę jako platformę do pisania lub badania
określonego tematu
kontynuować sugestie dotyczące wspierania pracy zespołowej i dalszego rozwijania
umiejętności słuchania
co tydzień stwarzać okazje do zajęć dramowych i włączać je do innych dziedzin nauki w ciągu
tygodnia
Rozpowszechniać pomysły i działania wśród innych pracowników, aby wykorzystać je jako
część swojej praktyki

Nauczyciel planuje również kilka działań dotyczących potrzeb Olivii:
• Nadal dawać Olivii szeroki wachlarz możliwości pracy z innymi poprzez dramę
• upewnić się, że ma szansę zaryzykować, niezależnie od tego, czy pracuje z partnerem, który nie
należy do jej grupy przyjacielskiej, czy mówi w imieniu kogoś innego, ale w bezpiecznych
warunkach znanej sytuacji
• zachęcić ją do mówienia głośniej
• upewnić się, że jej opinie są znane, być może okazja do napisania swoich refleksji z sesji,
zamiast mówić do nich w celu oceny
• znaleźć sposoby na upewnienie się, że jest w akcji, a nie na uboczu.

54

DZIECKO10:

Amy

dziewczynka, 6 lat
Anglia

Jaka jest Amy?
Amy jest nieśmiałym dzieckiem (17/40 punktów w skali wskaźników społeczno-emocjonalnych). Amy
to szczęśliwa dziewczynka, która dobrze bawi się z innymi dziećmi, ale nie lubi odgrywać wiodącej
roli.
Mówi bardzo cicho. Podczas rozmowy z innymi ma tendencję do wiercenia się.
Amy lubi:
• jednorożce
• psy i koty
• wyprowadzanie psa na spacer
• bawic sie lalkami
• tworzenie rzeczy
Jest dobra w:
• zabawa zabawkami
• dzielenie się

Co działo się podczas dramy?
Dzieci naprawdę lubiły robić coś innego i uwielbiały wszystkie zajęcia dramowe.
Zachowanie było problemem w grupie, ponieważ było wielu uczniów z indywidualnymi planami
zachowania i SEND. Pomogło w tym jasne zrozumienie kontraktu dotyczącego dramy i wyraźne
sygnały od nauczyciela, kiedy dzieci „udawały”, a kiedy „nie udawały”.
Idea nauczyciela w roli była nowa dla grupy, a kiedy nie było to dzieciom zasygnalizowane,
zareagowały tylko chichotem, a nie zachowaniem się w roli. Poprawiło się to, gdy nauczyciel dał
wyraźne znaki, że odgrywał rolę, nosząc określoną część ubrania.
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Wiele dzieci poza zidentyfikowanym „nieśmiałym” dzieckiem poprawiło swoją pewność siebie i
naprawdę zaskoczyło swoją wyobraźnią, kreatywnością i postawą podczas lekcji.
Szczególnie wśród niektórych chłopców pojawił się nieoczekiwany poziom dojrzałości.
Podczas gdy działania dramowe były postrzegane jako „zabawne” przez wielu członków grupy na
początku, z czasem przyzwyczaili się do specyficznych działań i oczekiwań.
Lekcje uwidoczniły, że wielu uczniom trudno było pracować w grupach poza ich zwykłymi grupami
przyjacielskimi. Bardzo dobrze było dać im kontekst do pracy z „nowymi” przyjaciółmi.

Lekcja/ćwiczenie, które najbardziej wpłynęło na nieśmiałe dziecko i
dlaczego tak się stało
Dzieciom bardzo podobała się lekcja z „Królem”. Dało to nieśmiałemu dziecku prawdziwe poczucie
ważności i chociaż było to dość bierna rola, aby zacząć, nieśmiałe dziecko w naturalny sposób wrosło
w rolę i zaczęło niezależnie kwestionować mieszkańców miasta, co cudownie było zobaczyć.

Plany na przyszłość
Nauczyciel planuje:









Stosowanie większej liczby zajęć teatralnych w całym programie nauczania, w których może
to promować kreatywne myślenie i dzielenie się pomysłami.
Korzystanie z codziennych "drama starters" w języku angielskim, aby zaangażować i
stymulować dzieci.
Organizowanie cotygodniowych sesji opowiadania historii / dramy w piątkowe popołudnia w
celu promowania pewności siebie i umiejętności społecznych.

Działania dotyczące preferencji i kompetencji dziecka:
Kontynuować budowanie swojej pewności siebie podczas rozmów przed klasą.
Dać możliwości pracy z dziećmi poza bliskimi grupami przyjaźni, które sobie wybiorą.
Dać szansę dziecku na wybór, kiedy chce przyjąć bardziej wpływową rolę.

Nauczyciel planuje również poćwiczyć wykorzystanie strategii "nauczyciela w roli", aby stymulować
opowiadanie historii i rozwój postaci, a także przeprowadzić CPD dla innych pracowników, aby
modelować stosowane techniki teatralne.
Stwierdził, że sugestią do pracy z tym konkretnym dzieckiem jest użycie postaci o niskim / średnim
statusie równolegle z wykorzystaniem strategii "nauczyciel w roli" , aby nie przestraszyć dziecka.
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Pozwól im wybrać postać i zbadać ją z małą grupą z dala od innych, aby zbudować ich
pewność siebie.
Nie wybieraj ich do prezentowania pomysłów jako pierwszych, ale pozwól im wejść, gdy będą
gotowe.
Pozwól im na początek wybrać, z kim pracują.

57

DZIECKO11:

Eleni

dziewczynka, 6,5 lat
Grecja

Jaka jest Eleni?
Eleni to nieśmiałe dziecko (19/40 punktów w skali wskaźników społeczno-emocjonalnych).
Eleni chowa głowę i ramiona. Trzyma ręce na kolanach. Jej ciało wygląda na raczej sztywne i napięte,
gdy siedzi. Jest dość powściągliwa. Unika nawiązywania kontaktu wzrokowego. Czasami jest też
roztargniona.
Dziewczyna ma tylko jednego przyjaciela. Zorganizowanie się i wykonanie zadania zajmuje jej dużo
czasu.
Bardzo lubi malować. Lubi też brać udział w odgrywaniu ról.Bardzo dobrze maluje.
Ogólnie rzecz biorąc, jest pilną, zdolną i sprytną uczennicą (matematyka i język). Jest perfekcjonistką.

Co działo się podczas dramy?
Eleni podczas pierwszej lekcji dramy brała udział w lekcji ale nie nawiązywała kontaktu z innymi
dziećmi (poziom 3) Podczas 6 I 12 lekcji bawiła się tylko z jednym, wybranym dzieckiem (poziom 4).
Zauważalny jest więc progres.
1. Przed rozpoczęciem pracy z PIOL (Play It Out Loud) nauczyciel stanął przed dylematem, czy lepiej
zastosować go w klasie, czy w plenerze na boisku szkolnym. Ostatecznie zdecydował się pozostać w
klasie tylko przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Czasami jednak pojawiały się
problemy dyscyplinarne, ponieważ uczniowie kojarzyli szkolne podwórko wyłącznie z wychowaniem
fizycznym, a część z nich nie była chętna do przestrzegania reguł gier dramowych.
2. Na początku uczniowie mieli duże trudności z wyrażaniem emocji. Kiedy poproszono ich o
wyrażenie pewnych emocji, poczuli się niepewnie i próbowali naśladować swoich kolegów z klasy. Po
pierwszych lekcjach uczniowie lepiej poznali koncepcję gier dramowych i zaczęli swobodniej wyrażać
siebie, zarówno werbalnie, jak i fizycznie.
3. Sporadycznie uczniowie nie potrafili odpowiedzieć na stopień trudności niektórych zajęć. W
związku z tym nauczyciele zostali zobowiązani do uproszczenia instrukcji, dostosowania lub zmiany
zajęć. Ponadto zawsze używali wsparcia, aby osiągnąć cele.
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4. Podczas pracy w „naszym tajemniczym ogrodzie” niektórzy uczniowie odkryli kwiaty, motyle itp. i
inne ołówki i gumki (tego dnia zostaliśmy w klasie). Chociaż okazali pewne zainteresowanie, gdy
zaczęliśmy opowiadać sotto voce, jak odkryli ten tajemniczy ogród, kilku uczniów krzyknęło: „To
nieprawda ... To kłamstwo”. Ci sami uczniowie przynieśli przybory szkolne, gdy zostali poproszeni o
przyniesienie 3 rzeczy, które odkryli w ogrodzie.

POSTĘPOWANIE

LEKCJA1

LEKCJA6

LEKCJA12

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Samotny
Dziecko pozostaje na zewnątrz działań. Nie jest
zainteresowane lekcją.

Widz
Dziecko obserwuje, ale nie bierze udziału w akcji.

Uczestniczy równolegle
Dziecko bierze udział w działaniu, ale nie
nawiązuje kontaktu z innymi dziećmi.

Uczestniczy w bliskim kontakcie
Dziecko bawi się tylko z jednym wybranym
dzieckiem.

Nawiązuje nowe kontakty
Dziecko nawiązuje kontakt z dziećmi, z którymi się
wcześniej nie kontaktowało.

Bawi się w grupie
Dziecko bierze czynny udział w lekcji w kontakcie
z różnymi dziećmi.

EWALUACJA
Zachowania są uporządkowane w skali od niewielkich do zaawansowanych
kontaktów społecznych. Gdzie 1 jest zachowaniem „samotnym” a 6 zachowaniem
„zabawa w grupie”. Jeśli uczeń osiąga większą liczbę „wysokich” zachowań, jego
ocena rośnie stopniowo i pozytywnie.

Tab.10 Rejestr zachowań społecznych - dziecko 11

Lekcja/ćwiczenie, które najbardziej wpłynęło na nieśmiałe dziecko i
dlaczego tak się stało
Najbardziej wpływową lekcją dramy było „Stracone szczęście”. Eleni była zachwycona swoją nową
rolą królowej. Królowej Eleni podobało się, że wszyscy się o nią martwili i chcieli pomóc jej znaleźć
szczęście. Na koniec z całego serca podziękowała wszystkim obywatelom swojego królestwa,
Królestwa Tęczy.Wszyscy uczniowie byli zaangażowani emocjonalnie, śledząc bieg historii. Użyto
prawdziwych przedmiotów (korona na czerwonej poduszce i drewniany kij).
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Plany na przyszłość
1. Drama activities:
a. Action rhymes
b. Drama games
c. PIOL (application of all the lesson plans)
2. Actions concerning child’s preferences and competences: Integrating painting and role-playing
into drama games
3. Other:
a. outdoor games
b. rhythm activities (body percussion)
c. trust games
d. psychomotor games
So as to make Eleni feel more secure and confident, we should cooperate with her parents and the
school psychologist.
Definitely projects like PIOL may encourage shy children express themselves but for a long-term
impact a holistic approach has to be followed.

1. Działania dramowe:
A. Zabawy rymowane w działaniu
B. Gry dramowe
C. PIOL (zastosowanie wszystkich planów lekcji)
2. Działania dotyczące preferencji i kompetencji dziecka: Włączanie malarstwa i odgrywania ról w
zabawach dramowych
3. Inne:
A.
B.
C.
D.

gry na świeżym powietrzu
czynności rytmiczne (body percussion)
gry oparte na zaufaniu
gry psychomotoryczne

Aby Eleni poczuła się pewniej, powinniśmy współpracować z jej rodzicami i szkolnym psychologiem.
Zdecydowanie projekty takie jak PIOL mogą zachęcać nieśmiałe dzieci do wyrażania siebie, ale aby
uzyskać długoterminowy efekt, należy zastosować podejście holistyczne.
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DZIECKO12:

Katerina

dziewczynka, 6,5 lat
Grecja

Jaka jest Katerina?
Katerina jest dzieckiem nieśmiałym (19/40 punktów w skali wskaźników społeczno-emocjonalnych).
Mówi zawsze bardzo cichym głosem i spogląda w dół. Unika kontaktu wzrokowego. Jej ciało wygląda
raczej na sztywne niż rozluźnione.
Katerina to bardzo mądra dziewczyna. Lubi robić wszystko perfekcyjnie, więc może robić coś w kółko,
dopóki nie poczuje satysfakcji z wyniku. Ma tylko jednego przyjaciela ze swojej klasy. Czasami bawi
się też na szkolnym boisku z siostrą i koleżankami siostry.
Lubi malować, rysować, odgrywać role. Generalnie jest bardzo utalentowaną dziewczynką i bardzo
dobrą uczennicą. Jest dobra w malarstwie, rysunku, matematyce, ćwiczeniach na WF.

Co działo się podczas dramy?
Katerina podczas pierwszej lekcji dramy brała udział w lekcji ale nie nawiązywała kontaktu z innymi
dziećmi (poziom 3) Podczas 6 I 12 lekcji bawiłą się tylko z jednym, wybranym dzieckiem (poziom 4).
Zauważalny jest więc progres.
Lekcje PIOL odbywały się przy współpracy lektora języka angielskiego i nauczyciela WF, więc
początkowo nauczyciele musieli rozwiązać kilka praktycznych problemów, takich jak kiedy i gdzie
będą realizować lekcje. Postanowili zrobić lekcje dramy jako dodatkową lekcję, gdy oboje nie mieli
lekcji z innymi klasami. Chociaż na początku zdecydowali się prowadzić lekcje zarówno w klasie, jak i
na szkolnym boisku, na koniec uznali, że w klasie będzie lepiej, bo dzieciaki kojarzyły podwórko z
wychowaniem fizycznym i część z nich miała trudności z przestrzeganiem zasad gier dramowych.
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POSTĘPOWANIE

LEKCJA1

LEKCJA6

LEKCJA12

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Samotny
Dziecko pozostaje na zewnątrz działań. Nie jest
zainteresowane lekcją.

Widz
Dziecko obserwuje, ale nie bierze udziału w akcji.

Uczestniczy równolegle
Dziecko bierze udział w działaniu, ale nie
nawiązuje kontaktu z innymi dziećmi.

Uczestniczy w bliskim kontakcie
Dziecko bawi się tylko z jednym wybranym
dzieckiem.

Nawiązuje nowe kontakty
Dziecko nawiązuje kontakt z dziećmi, z którymi się
wcześniej nie kontaktowało.

Bawi się w grupie
Dziecko bierze czynny udział w lekcji w kontakcie
z różnymi dziećmi.

EWALUACJA
Zachowania są uporządkowane w skali od niewielkich do zaawansowanych
kontaktów społecznych. Gdzie 1 jest zachowaniem „samotnym” a 6 zachowaniem
„zabawa w grupie”. Jeśli uczeń osiąga większą liczbę „wysokich” zachowań, jego
ocena rośnie stopniowo i pozytywnie.

Tab.11 Rejestr zachowań społecznych - dziecko 12
Uczniowie mieli wiele trudności z wyrażaniem emocji zarówno na głos, jak i fizycznie (ciałem). Często
kopiowali się nawzajem w tym, co mówili lub robili. Na początku było to bardzo intensywne. Już po
pierwszych lekcjach zaczęli lepiej wyrażać siebie.
Niektóre zajęcia były bardzo trudne ze względu na poziom społeczno-psychologiczny ucznia, więc
nauczyciele musieli je dostosować. Musieli także poświęcić więcej czasu na każde ćwiczenie i
rozszerzyć każdą lekcję o 2 lub 3 lekcje w zależności od trudności.

Lekcja/ćwiczenie, które najbardziej wpłynęło na nieśmiałe dziecko i
dlaczego tak się stało
„Stracone szczęście” było najbardziej wpływową lekcją dramy dla wszystkich dzieci, a zwłaszcza dla
Kateriny. Nie spodziewała się, że zostanie królową i była z tego powodu bardzo szczęśliwa. Nauczyciel
uważa, że fakt, że dzieci mogły wpływać na historię swoimi działaniami, sprawił, że zaangażowały się
emocjonalnie, zwłaszcza w historię bardziej ze świata bajek, a nie z prawdziwego życia.
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Plany na przyszłość
1. Działania dramowe:
Nauczyciele mogliby dostosować swoje lekcje, aby mogli uwzględnić zabawy rymowane w działaniu z
grami dramowymi (na przykład na lekcji wychowania fizycznego mogliby uwzględnić gry dramowe lub
więcej zabaw rymowanych).
2. Działania dotyczące preferencji i kompetencji dziecka:
Myślę, że mogłyby obejmować więcej działań związanych z malowaniem - rysowaniem i
odgrywaniem ról.
3. Inne:
1. Gryz zaufaniem
2. Gry psychomotoryczne
3. Gry na świeżym powietrzu
4. Rytm - ćwiczenia perkusyjne
Bardzo ważne jest, aby Katerina czuła się bezpieczna podczas tego procesu. Praca w małych grupach
może pomóc, dopóki nie poczuje się pewniej. Ważne jest równieć włączenie innych członków
społeczności szkolnej, takich jak nauczyciele innych specjalności.
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DZIECKO13:

Giorgos

chłopiec, 7 lat
Grecja

Jaki jest Giorgos?
Giorgos to nieśmiałe dziecko (15/40 punktów w skali wskaźników społeczno-emocjonalnych).
Ma sztywne ciało, skurczone ramiona, nerwowo chodzi lub stoi nieruchomo.
Odpowiadając na pytania, patrzy w górę, a jego ręce spoczywają na biurku. Nie może powiedzieć
„nie”, nawet jeśli nie podoba mu się coś, o co jest proszony. Niechętnie pomaga innym, chyba że
zostanie o to poproszony. Nie lubi dzielić się swoimi osobistymi rzeczami.
Giorgos lubi:
• malowanie
• rysunek
• pisanie
• organizowanie swoich rzeczy szkolnych
• ćwiczenia
• rzemiosło
Jest bardzo posłuszny. Jest dobry w rzemiośle i malarstwie (chce, żeby wszystko było idealne).

Co działo się podczas dramy?
Giorgos podczas pierwszej lekcji dramy bawił się tylko z jednym wybranym dzieckiem (poziom 4).
Podczas 6 i 12 lekcji nawiązywał kontakt z dziećmi, z którymi wcześniej się nie kontaktował. (poziom
5). Zauważalny jest więc progres.
Nastąpiły znaczące zmiany w ekspresji Giorgosa, ale także w jego zaangażowaniu podczas lekcji:
Przed rozpoczęciem programu i zajęć Play it out Loud Giorgos był bardzo nieśmiałym i
zdystansowanym uczniem, przeważnie niechętnym odpowiadaniu na pytania, a kiedy odpowiadał,
jego odpowiedź brzmiała: „Nie pamiętam, co chciałem powiedzieć”. Jednak po wielu czynnościach
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nabrał pewności siebie. W odpowiedzi wykazał pewną stabilność, a jego koledzy z klasy okazywali
akceptację w dużym stopniu. Na przerwach zaczął bawić się ze swoimi kolegami z klasy, podczas gdy
na początku roku szkolnego błąkał się po szkolnym dziedzińcu.

POSTĘPOWANIE

LEKCJA1

LEKCJA6

LEKCJA12

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Samotny
Dziecko pozostaje na zewnątrz działań. Nie jest
zainteresowane lekcją.

Widz
Dziecko obserwuje, ale nie bierze udziału w akcji.

Uczestniczy równolegle
Dziecko bierze udział w działaniu, ale nie
nawiązuje kontaktu z innymi dziećmi.

Uczestniczy w bliskim kontakcie
Dziecko bawi się tylko z jednym wybranym
dzieckiem.

Nawiązuje nowe kontakty
Dziecko nawiązuje kontakt z dziećmi, z którymi się
wcześniej nie kontaktowało.

Bawi się w grupie
Dziecko bierze czynny udział w lekcji w kontakcie
z różnymi dziećmi.

EWALUACJA
Zachowania są uporządkowane w skali od niewielkich do zaawansowanych
kontaktów społecznych. Gdzie 1 jest zachowaniem „samotnym” a 6 zachowaniem
„zabawa w grupie”. Jeśli uczeń osiąga większą liczbę „wysokich” zachowań, jego
ocena rośnie stopniowo i pozytywnie.

Tab.12 Rejestr zachowań społecznych - dziecko 13

Kolejną istotną zmianą po tych czynnościach była postawa ciała na zajęciach, ale także w czasie
przerwy. Jego ciało nie było tak napięte, sprawiało to wrażenie rozluźnionego ciała nauczyciela.
Częściej się uśmiecha i może współpracować z każdym z kolegów z klasy. Jego odpowiedzi są zwykle
legitymizowane przez grupę, ale nawet jeśli tak nie jest, nie czuje się stygmatyzowany.
Według matki, w środowisku domowym teraz łatwiej wyraża swoje uczucia, mówi rodzicom i
rodzeństwu, czego chce, a czego nie chce, używając argumentacji.
Od samego początku zajęć Giorgos brał w nich udział i miał kontakt wzrokowy z kolegami z klasy.
Stosował się do instrukcji, czasami niechętnie, ale pod koniec zajęć, kiedy nauczyciele prosili o
informację zwrotną, zwykle używał słów poprzedniego ucznia lub mówił: „Cokolwiek powiedzieli
inni”. Trudno mu było wyrazić emocje za pomocą języka lub w inny sposób. Podczas zajęć o emocjach
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nie potrafił wyrazić radości ani smutku żadnymi środkami ani drogami i powiedział, że nie wie, kiedy
jest smutny. Podczas tej czynności doszło do incydentu, kiedy wszyscy jego koledzy z klasy
powiedzieli, że są naprawdę smutni i wyrazili swój smutek mimiką, słowami i innymi środkami. Kiedy
przyszła jego kolej, by powiedzieć to, co czuł, tak naprawdę powiedział: „Nie wiem”. Ogólnie był
zadowolony z tej czynności, ale nie mógł wyrazić żadnych uczuć. Ta trudność w wyrażaniu emocji
trwała nawet pod koniec tego programu.

Lekcja/ćwiczenie, które najbardziej wpłynęło na nieśmiałe dziecko i
dlaczego tak się stało
Najbardziej wpływową lekcją dramy była lekcja dotycząca pracy i zawodów (lekcja 2.4: Wiedza i
osobista akceptacja). W tej działalności podjął inicjatywę naśladowania wybranego przez siebie
zawodu przed całą grupą za pomocą ruchu i dźwięku. Był podekscytowany!

Plany na przyszłość
Po zakończeniu projektu nauczyciel spróbuje zaangażować uczniów z innych klas, aby zobaczyć, jak
Giorgos współdziała z innymi dziećmi. Zajęcia będą się odbywać dwa razy w tygodniu.
Nauczycielka przypuszcza, że mogłaby zaangażować Giorgosa w przedstawienie teatralne i powierzyć
mu rolę konstruktora scenografii.
Będzie nadal promować Giorgosa w podejmowaniu inicjatyw w klasie, aby zwiększyć jego poczucie
własnej wartości.
Nauczyciel planuje również:
• Współpracę z rodzicami Giorgosa w celu kontynuowania zajęć w domu, aby pomóc mu stać się
bardziej pewnym siebie i wyrazistym.
• Współpracę z kolegami w celu utrzymania względnie powszechnego sposobu zaspokajania potrzeb
Giorgosa.
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DZIECKO14:

Nikolaos

chłopiec, 7 lat
Grecja

Jaki jest Nikolaos?
Nikolaos to nieśmiałe dziecko (13/40 punktów w skali wskaźników społeczno-emocjonalnych).
Zwykle patrzy w dół i często uśmiecha się do siebie bez kontaktu wzrokowego. Jego postawa ciała
nigdy nie jest zrelaksowana.
Lubi rysować, pisać i ciąć nożyczkami. Lubi bawić się ciastem.
Potrafi wychwytywać nowe słowa w obcym środowisku językowym. Potrafi nauczyć się języków
obcych.

Co działo się podczas dramy?
Podczas pierwszej lekcji dramy Nkolaos obserwował, ale nie brał udziału w akcji (poziom 2). Na 6
lekcji bawił się tylko z jednym wybranym dzieckiem (poziom 4). Podczas 12 lekcji nawiązał kontakt z
dziećmi, z którymi wcześniej się nie kontaktował (poziom 5). Odnotowano postęp.

POSTĘPOWANIE

LEKCJA1

LEKCJA6

LEKCJA12

1

1

1

2

2

2

3

3

3

Samotny
Dziecko pozostaje na zewnątrz działań. Nie jest
zainteresowane lekcją.

Widz
Dziecko obserwuje, ale nie bierze udziału w akcji.

Uczestniczy równolegle
Dziecko bierze udział w działaniu, ale nie
nawiązuje kontaktu z innymi dziećmi.

Uczestniczy w bliskim kontakcie
Dziecko bawi się tylko z jednym wybranym

67
dzieckiem.

Nawiązuje nowe kontakty
Dziecko nawiązuje kontakt z dziećmi, z którymi się
wcześniej nie kontaktowało.

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Bawi się w grupie
Dziecko bierze czynny udział w lekcji w kontakcie
z różnymi dziećmi.

EWALUACJA
Zachowania są uporządkowane w skali od niewielkich do zaawansowanych
kontaktów społecznych. Gdzie 1 jest zachowaniem „samotnym” a 6 zachowaniem
„zabawa w grupie”. Jeśli uczeń osiąga większą liczbę „wysokich” zachowań, jego
ocena rośnie stopniowo i pozytywnie.

Tab.13 Rejestr zachowań społecznych - dziecko 14

Lekcja/ćwiczenie, które najbardziej wpłynęło na nieśmiałe dziecko i
dlaczego tak się stało
Najbardziej wpływową lekcją dramy była ta z kółkiem urodzinowym. Grupa połączyła się w
nieoczekiwany sposób i wszyscy czuliśmy, że dynamika zespołu była harmonijna. Uczniowie pomogli
młodszym, a opinie, które otrzymaliśmy, były niesamowite.

Plany na przyszłość
1. Działania dramowe:
Nauczyciel myślał o zaangażowaniu dziecka w krótkie przedstawienie teatralne podczas letniego
przedstawienia na zakończenie roku szkolnego, lub może powierzyć mu rolę asystenta reżysera, aby
nie odczuwać presji, by wystąpić na scenie
2. Działania dotyczące preferencji i kompetencji dziecka:
Aby zaangażować dziecko w pokazanie innym uczniom, jak wykonywać cięcia w trudnych obszarach
rzemiosła.
W opinii nauczyciela dobrze byłoby poinformować wszystkich, którzy pracują z Nikolaosem, że nie
radzi sobie zbyt dobrze z presją. Czuje się lepiej, kiedy wybiera, z kim ma siedzieć na zajęciach i być
cierpliwym, uprzejmie go zaangażować i zapytać, czy chciałby odpowiedzieć na pytania. Kiedy czuje
się wystarczająco pewny siebie, może łatwiej się otworzyć. Musi czuć, że znajduje się we
wspierającym środowisku.
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DZIECKO15:

Zoe

dziewczynka, 7 lat
Grecja

Jaka jest Zoe?
Zoe została wytypowana przez nauczyciela jako dziecko nieśmiałe chociaż w skali wskaźników
społeczno-emocjonalnych uzyskała 21 punktów, więc weszła jednym punktem do grupy dzieci
pewnych siebie. Można więc powiedzieć, że jest na granicy kategorii dziecko nieśmiałe i dziecko
pewne siebie.
Powstrzymuje się od odpowiedzi na pytanie, mimo że zna odpowiedź.
Mocno potrząsa nogami, co oznacza, że jest zestresowana, gdy nauczyciel zwraca się do niej lub
zaciera ręce. Jej głos jest ucięty, kiedy mówi, dlatego mówi powoli.
Lubi malować, tworzyć kolekcje naklejek, bawić się określonymi dziećmi, grać w określone gry.
Jest dobra w malowaniu, tańcu. Znajduje kreatywne rozwiązania. Jest wytrwała i bardzo się stara na
zajęciach, ponieważ nie chce popełniać błędów

Co działo się podczas dramy?
Podczas 1 lekcji dramy Zoe bawiła się tylko z jednym wybranym dzieckiem (poziom 4). Podczas 6
lekcji nawiązała kontakt z dziećmi, z którymi wcześniej się nie kontaktowała (poziom 5). Podczas 12
lekcji aktywnie uczestniczyła w lekcji kontaktując się z różnymi dziećmi (poziom 6). Odnotowano
postęp.
Zoe na początku programu była dzieckiem pochodzącym z innej szkoły, była bardzo zahamowana i nie
wypowiadała się zbytnio przed nauczycielem, ani nie próbowała zaprzyjaźniać się z kolegami z klasy.
Kiedy zaczęły się gry dramowe, stopniowo zaczęła się otwierać i nawiązywać przyjaźnie. Ogólnie
program miał bardzo pozytywny wpływ na interakcje nieśmiałego dziecka z kolegami z klasy i
nauczycielem. Podczas gdy podczas przerwy była odizolowana od innych dzieci, w dniach, kiedy mieli
zajęcia dramowe, Zoe wraz z innymi dziećmi chciały go kontynuować podczas przerwy.
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POSTĘPOWANIE

LEKCJA1

LEKCJA6

LEKCJA12

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Samotny
Dziecko pozostaje na zewnątrz działań. Nie jest
zainteresowane lekcją.

Widz
Dziecko obserwuje, ale nie bierze udziału w akcji.

Uczestniczy równolegle
Dziecko bierze udział w działaniu, ale nie
nawiązuje kontaktu z innymi dziećmi.

Uczestniczy w bliskim kontakcie
Dziecko bawi się tylko z jednym wybranym
dzieckiem.

Nawiązuje nowe kontakty
Dziecko nawiązuje kontakt z dziećmi, z którymi się
wcześniej nie kontaktowało.

Bawi się w grupie
Dziecko bierze czynny udział w lekcji w kontakcie
z różnymi dziećmi.

EWALUACJA
Zachowania są uporządkowane w skali od niewielkich do zaawansowanych
kontaktów społecznych. Gdzie 1 jest zachowaniem „samotnym” a 6 zachowaniem
„zabawa w grupie”. Jeśli uczeń osiąga większą liczbę „wysokich” zachowań, jego
ocena rośnie stopniowo i pozytywnie.

Tab.14 Rejestr zachowań społecznych - dziecko 15

Po każdej lekcji teatralnej udzielali informacji zwrotnej, podczas której dzieci wyrażały swoje uczucia,
wrażenia i wnioski. W jednej z dyskusji miał miejsce konkretny dialog:
Nauczyciel: Chłopaki, jak się czuliście grając w grę liczbową z rówieśnikami?
Pierwsze dziecko: Było miło, ponieważ wszyscy zrobiliśmy to samo.
Drugie dziecko: Nauczyliśmy się koordynować nasze ruchy.
Zoe: Podobało mi się to, ponieważ nie czułam się samotna i wszyscy stanowiliśmy fajny zespół.
Trzecie dziecko: Poznaliśmy się lepiej.
Czwarte dziecko: Wszyscy razem się śmialiśmy.
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Lekcja/ćwiczenie, które najbardziej wpłynęło na nieśmiałe dziecko i
dlaczego tak się stało
Lekcja 3.5: Statkiem i kółkiem ratunkowym
Zoe bardzo polubiła tę lekcję, ponieważ kiedy zapytano ją, jak się czuje/myśli, powiedziała
nauczycielce, że jest podekscytowana.
Powodem było to, że zmieniała wiele ról (szczeniak, dzieci, żaba, ślimak), że w każdej roli czuła się
inaczej i musiała w każdym przypadku inaczej wyrażać siebie.
Lubiła pracować z kolegami z klasy i wymyślać plan uratowania szczeniaka.
Najmniej wpływową lekcją dotyczącą dramatu była lekcja 2.1: Jak to jest być częścią grupy
rówieśniczej
Wszystkie lekcje stopniowo pozytywnie wpływały na Zoe. Jedyną akcją teatralną, która ją „zamknęła”
i nie chciały w ogóle uczestniczyć, była poproszenie dzieci o podzielenie się na grupy i zastanowienie
się, jakie zwierzę reprezentują. Cały zespół wybrał flamingi. Zoe wcale nie chciała naśladować tego
zwierzęcia, opuściła grupę, poszła i usiadła w kącie amfiteatru i pochyliła głowę, aby nie widzieć, jak
jej koledzy robią to, co robią. Kiedy ta teatralna działalność dobiegła końca, Zoe została zapytana,
dlaczego tak się zachowuje. Otrzymałam odpowiedź, że nie chciała stworzyć tego zwierzęcia,
ponieważ nie wiedziała, jak zachowuje się to zwierzę w swoim własnym środowisku, ale także
dlatego, że nie chciała być narażona na kontakt z kolegami z klasy. Wstydziła się! To był jedyny raz,
kiedy widziałam, jak mocno zacierała ręce i była niespokojna, ponieważ nie mogła nic zrobić

Plany na przyszłość
1. Działania dramowe (jakie formy, jak często):
Drama jest bardzo ważnym narzędziem, którego każdy nauczyciel może użyć, aby pomóc swoim
uczniom we współpracy w zespole, nauczyć ich współpracy lub ogólnie organizować. Forma, w jakiej
będzie to kontynuowana, jest następująca: teraz, gdy nauczyli się liter w języku ojczystym, będą
dramatyzować teksty rozdziałów. Będą starać się to robić za każdym razem, gdy wchodzimy w nowy
rozdział, to znaczy co dwa dni. Ponadto dramatyzacja odbędzie się w ramach kursu nauk o
środowisku.
2. Działania dotyczące preferencji i kompetencji dziecka:
Zoe lubi wyrażać siebie poprzez malowanie i zabawę (dziewczynka i jej koledzy zbierają w klasie
kukiełki), więc w pewnym momencie dziewczyny w klasie zostaną poproszone o wykonanie małego
przedstawienia kukiełkowego: nadaj im imiona, podziel się rolami i pomyśl o scenariuszu.
3. Inne:
Nauczyciele z pewnością w przyszłym roku zrealizują plany lekcji „PLAY IT OUT LOUD”.„To było
niesamowite przeżycie, dzięki któremu dzieci dojrzewały emocjonalnie i fizycznie. Inną myślą jest to,
że korzystając z narzędzi, których nauczył nas ten program, przygotujemy przedstawienie teatralne
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”.Dzieci chcą przekazać te narzędzia innym klasom, więc będzie prowadzona współpraca z innymi
starszymi dziećmi.
Zoe, poprzez kolejne działania i pomysły, które będą realizowane w ramach Kursu Edukacji Teatralnej
w nadchodzących miesiącach, będzie odgrywać dominującą i wiodącą rolę, ponieważ jej kontakt z
Dramą był odkrywczy. Tam, gdzie bała się wyrazić swoją opinię lub podnieść rękę, aby wziąć udział w
lekcji, okazało się, że jest to bardzo wyraziste dziecko z bogatym światem pełnym pięknych emocji,
który drzemie w jej sercu. Po prostu potrzebowała odpowiedniego narzędzia, które wyprowadzi ten
świat na powierzchnię.
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DZIECKO16:

Jaime

chłopiec, 7 lat
Hiszpania

Jaki jest Jaime?
Jaime jest dzieckiem nieśmiałym, choć znajduje się w górnej granicy nieśmiałości w skali wskaźników
społeczno-emocjonalnych (20/40 punktów w skali wskaźników społeczno-emocjonalnych).
Jaime to bardzo szczególny dzieciak. Uwielbia rozmawiać z innymi i ciągle zadaje pytania, ale
jednocześnie zawsze starał się unikać udziału w zajęciach zespołowych (po prostu siada daleko od
grupy i odwraca wzrok). Zwykle nie jest posłuszny, gdy jest o coś proszony, a jego zachowanie szybko
zmienia się z łagodnego i uczuciowego na agresywne wobec innych. Zwykle jest bardzo łatwy w
kontaktach z innymi dziećmi i ludźmi, pomimo swojej „nienawiści” do zajęć zespołowych (z wyjątkiem
piłki nożnej i innych sportów!)
Jaime uwielbia gry wideo i piłkę nożną. Uwielbia aktywność fizyczną i „spalanie energii”, po prostu
biegając lub skacząc bez konkretnego powodu.
Jest bardzo aktywnym dzieckiem i uwielbia spotykać się z innymi dziećmi i ludźmi. Jest naprawdę
kompetentny w dziedzinie sportu.

Co działo się podczas dramy?
Podczas pierwszej i szóstej lekcji dramy Jaime obserwuje, ale nie bierze udziału w akcji (poziom 2).
Podczas 12. lekcji brał czynny udział w lekcji kontaktując się z różnymi dziećmi (poziom 6).
Odnotowano postęp.
Początek sesji był trudny. Dzieci nie chciały brać udziału w zajęciach, a pierwsze sesje były
bezużyteczne. Ale jednocześnie ich zaangażowanie stopniowo się poprawiało, osiągając szczyt dzięki
ostatniej przeprowadzonej lekcji: wydawało się, że jest im smutno, że to się skończyło!
Ogólnie rzecz biorąc, dzieci świetnie się bawiły i były zadowolone z zajęć. Jaimiemu i innym
nieśmiałym dzieciom zajęło znacznie więcej czasu, aby się zaangażować, ale w końcu dołączyli i bawili
się z kolegami z klasy.
Jaime na początku był bardzo negatywnie nastawiony do tych sesji, ale widział, jak jego przyjaciele i
nauczyciele dobrze się bawili, wykonując różne zajęcia, do których w końcu chciał się przyłączyć.
Nauczyciel twierdzi, że miał pewne problemy z lekcją 3.2 (Ptaki), ponieważ zachowanie Jaime'a było
naprawdę złe i uderzyło w inne dzieci z jego „ptasiej rodziny”.
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Samotny
Dziecko pozostaje na zewnątrz działań. Nie jest
zainteresowane lekcją.

Widz
Dziecko obserwuje, ale nie bierze udziału w akcji.

Uczestniczy równolegle
Dziecko bierze udział w działaniu, ale nie
nawiązuje kontaktu z innymi dziećmi.

Uczestniczy w bliskim kontakcie
Dziecko bawi się tylko z jednym wybranym
dzieckiem.

Nawiązuje nowe kontakty
Dziecko nawiązuje kontakt z dziećmi, z którymi się
wcześniej nie kontaktowało.

Bawi się w grupie
Dziecko bierze czynny udział w lekcji w kontakcie
z różnymi dziećmi.

EWALUACJA
Zachowania są uporządkowane w skali od niewielkich do zaawansowanych
kontaktów społecznych. Gdzie 1 jest zachowaniem „samotnym” a 6 zachowaniem
„zabawa w grupie”. Jeśli uczeń osiąga większą liczbę „wysokich” zachowań, jego
ocena rośnie stopniowo i pozytywnie.

Tab.15 Rejestr zachowań społecznych - dziecko 16

Lekcja/ćwiczenie, które najbardziej wpłynęło na nieśmiałe dziecko i
dlaczego tak się stało
Prawdopodobnie „rozbitkowie” (3.6). Było to ostatnie ćwiczenie przeprowadzone przed kwarantanną
(COVID-19), a dzieciom bardzo się to podobało. Nauczyciele dodali kilka obiektów, aby naśladować
prawdziwe wyspy, wodę i inne rzeczy, i była świetna zabawa. Dzieci debatowały w zaskakująco
poprawny sposób, szanując czasy i zwroty oraz dokonując własnych wyborów po głosowaniu. Kilkoro
dzieci wyróżniało się przywództwem, podczas gdy Jaime był naprawdę spokojny i wyluzowany
podczas całej aktywności, pozwalając innym uczestniczyć i decydować za siebie.

Plany na przyszłość
Jaime zachowywał się naprawdę spokojnie i delikatnie na ostatnich lekcjach, słuchając innych i
angażując się w czynności, gdy ktoś go o to poprosił. To była dla niego ogromna poprawa, normalnie
nadpobudliwy stan uniemożliwia mu relaks i dobrą zabawę.
Jaime to wspaniały dzieciak. Jest nadpobudliwy i potrzebuje dużo ruchu i sportu, aby się zrelaksować,
czasami nawet agresywny wobec innych, ale jednocześnie jest wobec nas uczuciowy i uwielbia
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uczestniczyć z przyjaciółmi w tego rodzaju zajęciach. Po prostu potrzebuje trochę więcej pracy i
uwagi niż inni, ale jeśli jest w odpowiednim nastroju, jest cudownym dzieckiem.
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DZIECKO17:

Andrea

dziewczynka, 12 lat
Hiszpania

Jaka jest Andrea?
Andrea jest nieśmiałym dzieckiem, choć znajduje się na górnej granicy nieśmiałości w skali
wskaźników społeczno-emocjonalnych (20/40 punktów w skali wskaźników społecznoemocjonalnych).
Andrea stoi nieruchomo, gdy coś idzie nie tak w grze lub działaniu. Kiedy popełnia błąd, bardzo się
wstydzi. Zwykle patrzy w sufit lub w ziemię. Unika kontaktu wzrokowego podczas rozmowy.
Uwielbia filmy Disneya i księżniczki i zawsze chce być jedyną w każdej czynności związanej z bajkami
lub tego typu historiami. Uwielbia śpiewać, ale zazwyczaj unika robienia tego w obecności innych z
powodu swojej nieśmiałości. Uwielbia różowy.
Lubi przywództwo i zazwyczaj stara się kierować innymi podczas gier i zabaw, ale jednocześnie
nienawidzi porażek, a kiedy coś idzie nie tak, czuje się naprawdę zawstydzona i ma skłonność do
płaczu. Jest bardzo uczuciowa.

Co działo się podczas dramy?
Podczas pierwszej lekcji dramy Andrea brała udział w akcji, ale nie nawiązała kontaktu z innymi
dziećmi (poziom 3). Podczas szóstej lekcji dramy nawiązała kontakt z dziećmi, z którymi wcześniej się
nie kontaktowała (poziom 5). Podczas dwunastej lekcji aktywnie uczestniczyła w lekcji kontaktując się
z różnymi dziećmi (poziom 6). Odnotowano postęp.
Podana metodologia była bardzo użyteczna i praktyczna. Nauczyciele chcieli poprowadzić kilka lekcji
teatralnych z przedmiotu „Lengua Castellana” (hiszpański) i ta metodologia doskonale odpowiadała
ich potrzebom.
Dzieciaki świetnie się bawiły, a po lekcjach ich zachowanie poprawiło się.
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Samotny
Dziecko pozostaje na zewnątrz działań. Nie jest
zainteresowane lekcją.

Widz
Dziecko obserwuje, ale nie bierze udziału w akcji.

Uczestniczy równolegle
Dziecko bierze udział w działaniu, ale nie
nawiązuje kontaktu z innymi dziećmi.

Uczestniczy w bliskim kontakcie
Dziecko bawi się tylko z jednym wybranym
dzieckiem.

Nawiązuje nowe kontakty
Dziecko nawiązuje kontakt z dziećmi, z którymi się
wcześniej nie kontaktowało.

Bawi się w grupie
Dziecko bierze czynny udział w lekcji w kontakcie
z różnymi dziećmi.

EWALUACJA
Zachowania są uporządkowane w skali od niewielkich do zaawansowanych
kontaktów społecznych. Gdzie 1 jest zachowaniem „samotnym” a 6 zachowaniem
„zabawa w grupie”. Jeśli uczeń osiąga większą liczbę „wysokich” zachowań, jego
ocena rośnie stopniowo i pozytywnie.

Tab.16 Rejestr zachowań społecznych - dziecko 17

Lekcja/ćwiczenie, które najbardziej wpłynęło na nieśmiałe dziecko i
dlaczego tak się stało
„Ogród” (3.8). Wykazali ogromną troskę, aby opowiedzieć rodzicom o swojej przygodzie w ogrodzie
lub tego uniknąć. Uczniowie byli znacznie bardziej pomysłowi, niż oczekiwali tego nauczyciele.
Nieśmiali uczniowie mieli świetne pomysły, jak razem zachować bezpieczeństwo w ogrodzie.
Uczniowie wykazali się kreatywnością, jeśli chodzi o zabawki i przedmioty, które przynieśli do ogrodu.
Czuli się komfortowo, ponieważ zawsze pracowali w parach, w dużych grupach lub nawet jako cała
klasa. Kiedy nie są w centrum uwagi, czują się bezpieczniej, wyrażając swoją opinię i pomysły.

Plany na przyszłość
Jeśli chodzi o Andreę, bardzo się poprawiła, a nauczyciel odkrył o niej sporo rzeczy. Nauczyciele z nią
kontynuować pracę, aby poprawić jej umiejętności społeczne.
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Andrea musi zrozumieć, że porażka jest częścią każdego procesu. Uwielbia prowadzić każdą
działalność, ale musi być świadoma każdej możliwości i nie wstydzić się, gdy coś pójdzie nie tak, ale
zamiast tego uczyć się i poprawiać.
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DZIECKO18:

Miguel

chłopiec, 8 lat
Hiszpania

Jaki jest Miguel?
Miguel jest nieśmiałym dzieckiem (16/40 punktów w skali wskaźników społeczno-emocjonalnych).
Miguel jest bardzo nieśmiałym dzieckiem. Zwykle woli być blisko nauczyciela, zamiast brać udział w
zajęciach prowadzonych z innymi dziećmi. Mimo to zawsze jest bardzo pewny siebie w kontaktach z
nauczycielem i innymi dorosłymi. Podczas zabawy z innymi dziećmi jest zwykle bardzo nieaktywny i
nieuczestniczy, stoi nieruchomo i nerwowo patrzy na ludzi. Bardzo często zaciera ręce.
Lubi rozmawiać z nauczycielem o historii i polityce oraz o innych rzeczach, których uczy się w szkole.
To naprawdę bardzo inteligentny dzieciak! Uwielbia też gry wideo, a ich rodzice mówią, że kiedy jest
w domu, uwielbia oglądać programy dokumentalne o zwierzętach.
Jest bardzo sprytny i zawsze chce pomóc nauczycielowi w prowadzeniu zajęć.
Jest bardzo posłuszny, a czasem nawet wydaje się, że nie ma własnej inicjatywy. Zrobiłby wszystko,
poproszony o pomoc.

Co działo się podczas dramy?
Podczas pierwszej lekcji dramy Miguel obserwował, ale nie brał udziału w akcji (poziom 2). Podczas 6
lekcji dramy brał udział w akcji, ale nie nawiązywał kontaktu z innymi dziećmi (poziom 3). Podczas 12.
lekcji nawiązał kontakt z dziećmi, z którymi wcześniej się nie kontaktował (poziom 5). Odnotowano
postęp.
Jak wspomniano wcześniej, Miguel zawsze był bardzo nieśmiałym dzieckiem. Woli rozmawiać i
wchodzić w interakcje z dorosłymi niż z dziećmi w jego wieku, a nauczyciele mają tendencję do
myślenia, że ogromna ilość wiedzy, którą posiada jako ośmiolatek, odgrywa w tym główną rolę: nie
wchodzi w interakcje z innymi dziećmi ponieważ uważa, że interesują ich tylko gry wideo i podobne
rzeczy. Ponieważ on również uwielbia gry wideo, nauczyciele próbowali go przekonać, że może z nimi
grać, ale nie chciał.
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Samotny
Dziecko pozostaje na zewnątrz działań. Nie jest
zainteresowane lekcją.

Widz
Dziecko obserwuje, ale nie bierze udziału w akcji.

Uczestniczy równolegle
Dziecko bierze udział w działaniu, ale nie
nawiązuje kontaktu z innymi dziećmi.

Uczestniczy w bliskim kontakcie
Dziecko bawi się tylko z jednym wybranym
dzieckiem.

Nawiązuje nowe kontakty
Dziecko nawiązuje kontakt z dziećmi, z którymi się
wcześniej nie kontaktowało.

Bawi się w grupie
Dziecko bierze czynny udział w lekcji w kontakcie
z różnymi dziećmi.

EWALUACJA
Zachowania są uporządkowane w skali od niewielkich do zaawansowanych
kontaktów społecznych. Gdzie 1 jest zachowaniem „samotnym” a 6 zachowaniem
„zabawa w grupie”. Jeśli uczeń osiąga większą liczbę „wysokich” zachowań, jego
ocena rośnie stopniowo i pozytywnie.

Tab.1 Rejestr zachowań społecznych - dziecko 1
Podczas sesji zaczął czuć się coraz bardziej komfortowo w relacjach z innymi dziećmi. Wyjątkowe
podejście do tych lekcji było świeże i innowacyjne dla dzieci, więc wszyscy świetnie się bawili, a
Miguel aktywnie chciał w nich uczestniczyć! (to się nigdy wcześniej nie zdarzyło).
Po kilku tygodniach stosowania metodologii Miguel zaczął częściej dogadywać się z innymi dziećmi, a
nawet brał udział w kilku rozmowach dotyczących gier wideo: zaprzyjaźnił się!
W końcu, prowadząc ostatnie lekcje, był naprawdę zintegrowany w grupie dzieciaków. Nie przebywał
blisko nauczycieli, ale z tymi dziećmi i naprawdę dawał z siebie wszystko podczas wykonywanych
zajęć i gier. Wydaje się teraz o wiele szczęśliwszy, kiedy przychodzi na zajęcia!

The most influent drama exercise/lesson and why
Najbardziej wpływowa była lekcja 3.3 „Koty”. Każdemu dzieciakowi podobał się pomysł zostania
zwierzęciem, a nawet zaczęli samodzielnie wydawać odgłos „miaaau”. Działali kreatywnie,
wymawiając imiona swoich kotów. Wydawało się, że podobało im się tkanie wełnianej sieci. Miguel
szybko przyjął przydzieloną mu rolę i wydawało się, że jest mu z nią bardzo komfortowo, będąc
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równym reszcie swoich partnerów. Jedyna część ćwiczenia, w której nie byli tak zaangażowani jak inni
uczniowie, była pod koniec, kiedy musieli rozplątać sieć.

Plany na przyszłość
Szkoły w Hiszpanii borykają się obecnie z COVID-19, więc szkoła zaprzestała działalności, ale celem
jest jak najszybszy powrót i dokończenie metodologii Play it out Loud.
Miguel ma duży potencjał w przedmiotach akademickich, ale musi być odpowiednio zrównoważona,
aby nie stała się przeszkodą dla jego relacji z innymi dziećmi i ludźmi.
Jest bardzo sprytny i zrozumie wszystko, o co go poprosimy. Ważne jest, aby rozwinąć jego
umiejętności społeczne i zadbać o to, by dogadywał się z innymi dziećmi w jego wieku, nie tylko z
dorosłymi. Jest w nim spory potencjał!
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DZIECKO19:

Hugo

Chłopiec, 8 lat
Hiszpania

Jaki jest Hugo?
Hugo to nieśmiałe dziecko (15/40 punktów w skali wskaźników społeczno-emocjonalnych).
Hugo unika mówienia jak najwięcej, nawet gdy jest o coś pytany (próbuje odpowiedzieć wskazując
głową).
Ma tendencję do zakrywania ust rękami. Kiedy mówi, jego głos jest naprawdę cichy. Za każdym
razem, gdy ktoś z nim rozmawia, śmieje się nerwowo.
Jego rodzice stwierdzili, że uwielbia czytać i oglądać seriale. Uwielbia też jedzenie i nawet próbował
ugotować z nimi ciasteczka. Jego szacunek i troska o zwierzęta i inne istoty, takie jak rośliny czy
drzewa, są ogromne.
Jego zdolność zapamiętywania dialogów i scenariuszy jest niesamowita. Wydaje się, że nie lubi grać
przed ludźmi, ale zdaniem nauczyciela ma duży potencjał. Poza tym jest bardzo dobrym dzieckiem i
nie skrzywdzi niczego ani nikogo.

Co działo się podczas dramy?
Podczas pierwszej i szóstej lekcji dramy Hugo brał udział w akcji, ale nie nawiązał kontaktu z innymi
dziećmi (poziom 3). Podczas 12. lekcji bawił się tylko z jednym wybranym dzieckiem (poziom 4).
Odnotowano postęp.

Ta metodologia była dość zabawna w pracy z grupą. Nauczyciel zastosował ją wraz z regularnym
planem lekcji, wykonując codziennie jedno ćwiczenie jako ostatnią grę dnia. Dzieci są przyzwyczajone
do prowadzenia tego typu gier i zabaw, więc szybko je zrozumiały.
Zrralizowano lekcje od 3.1 do 3.9. Gry dramowe są ciekawe i dzieci je pokochały. Również analiza
zachowania dzieci i ich nieśmiałości była całkiem przydatna, a nauczyciele wyciągnęli własne wnioski
na ich temat.
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Samotny
Dziecko pozostaje na zewnątrz działań. Nie jest
zainteresowane lekcją.

Widz
Dziecko obserwuje, ale nie bierze udziału w akcji.

Uczestniczy równolegle
Dziecko bierze udział w działaniu, ale nie
nawiązuje kontaktu z innymi dziećmi.

Uczestniczy w bliskim kontakcie
Dziecko bawi się tylko z jednym wybranym
dzieckiem.

Nawiązuje nowe kontakty
Dziecko nawiązuje kontakt z dziećmi, z którymi się
wcześniej nie kontaktowało.

Bawi się w grupie
Dziecko bierze czynny udział w lekcji w kontakcie
z różnymi dziećmi.

EWALUACJA
Zachowania są uporządkowane w skali od niewielkich do zaawansowanych
kontaktów społecznych. Gdzie 1 jest zachowaniem „samotnym” a 6 zachowaniem
„zabawa w grupie”. Jeśli uczeń osiąga większą liczbę „wysokich” zachowań, jego
ocena rośnie stopniowo i pozytywnie.

Tab.18 Rejestr zachowań społecznych - dziecko 19

Lekcja/ćwiczenie, które najbardziej wpłynęło na nieśmiałe dziecko i
dlaczego tak się stało
Najbardziej wpływowym ćwiczeniem dramowym było 3.4 „Dom”. Dzieciaki świetnie się bawiły,
próbując ze sobą tworzyć domy i ciągle spadając na ziemię. Nauczyciele wyznaczyli limit czasu, więc
dzieci się spieszyły i ogólnie było to naprawdę zabawne.
Jeśli chodzi o Hugo, śmiał się głośno ze swoimi kolegami z drużyny, a nawet rozmawiał z nimi,
próbując znaleźć rozwiązania i sposoby na ulepszenie ich „budowania”. Był naprawdę otwarty na
resztę klasy i świetnie się bawił, nie używając rąk jako „ścian” między nim a innymi.
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Plany na przyszłość
Hugo znacznie się rozwinął dzięki tej metodologii, ale nie na tyle, aby nawiązać kontakt z resztą klasy.
Prawdą jest, że rozmawiał z kilkoma kolegami z klasy, z którymi nigdy wcześniej nie rozmawiał i
zaprzyjaźnił się z innym dzieckiem z grupy.
Hugo to bardzo dobry dzieciak. Wygląda na to, że trudno mu znaleźć swoje miejsce wśród innych
dzieci. Musi czuć się komfortowo, aby z nimi porozmawiać, a nawet zająć się pracą zespołową. Jeśli
„wrzucisz” go do grupy dzieciaków, prawdopodobnie stanie nieruchomo i poczuje się sparaliżowany.
Łatwo jest stwierdzić, kiedy wreszcie czuje się komfortowo: przestaje zakrywać usta dłońmi podczas
rozmowy i zaczyna dużo więcej wyrażać. Co więcej, jego nerwowy śmiech zamienia się w spokojny i
znacznie wolniejszy sposób mówienia. I wreszcie, kiedy to osiągniesz, będzie czuł się dobrze między
innymi dziećmi. Wydaje się, że faktycznie lubi takie zajęcia, po prostu potrzebuje trochę stymulacji.
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DZIECKO20:

Daniel

chłopiec, 10lat
Irlandia

Jaki jest Daniel?
Daniel jest nieśmiałym dzieckiem (17/40 punktów w skali wskaźników społeczno-emocjonalnych).
Nie nawiązuje kontaktu wzrokowego i odwraca głowę i oczy podczas mówienia. Mowa jest bardzo
cicha i przytłumiona. Ręce są często splecione. Chłopiec trzyma się z dala od grupy. Daniel rumieni
się, gdy znajdzie się w sytuacji, która sprawia, że czuje się nieswojo.
Daniel ma mnóstwo umiejętności, ale jeśli w czynności, które podejmuje, uwaga koncentruje się na
nim, i gdy poczuje, że ludzie go obserwują jego uwaga będzie słabnąć i straci koncentrację. Jego
pewność siebie nie jest ugruntowana, dlatego jest lepiej przygotowany do działań zespołowych niż
samotnych, aby wspierać poczucie pewności siebie w grupie.
Daniel uwielbia tańczyć, ale jeśli myśli, że ktoś go obserwuje, zatrzyma się lub spróbuje zażartować z
tego. Lubi grać superbohaterów ze swoim przyjacielem i zwykle odgrywa rolę pomniejszej postaci lub
złoczyńcy. Jest dość wrażliwy na innych i zauważy, że ktoś jest zdenerwowany i zapyta, czy nic mu nie
jest, próbując pomóc.
Zawsze stara się być zabawny niemal do roli klauna, próbując ukryć swoją osobowość i stać się
lubianym przez innych. Jeśli nie wie czegoś w klasie, łatwo się zawstydza i znowu żartuje, co może
spowodować, że reszta klasy stanie się niecierpliwa lub dołączą do niego.
Lubi samotne zadania, w których nie zwraca się na niego uwagi.
Daniel jest dobry w śpiewaniu i tańcu, ale nie zrobi tego, chyba że wszyscy inni zaczną to robić
wcześniej. Potrafi rysować, lubi słuchać opowieści, szczególnie interesuje się historią i historiami
wojennymi. Jest szczególnie dobry w sporcie i regularnie gra w rugby. Potrafi dobrze wykonywać
zadania samodzielnie i często pracuje w pojedynkę

Co działo się podczas dramy?
23 dzieci w wieku 10-12 lat dobrze zareagowało na program ćwiczeń w przygotowanym programie
dramowym Play It Out Loud. Nauczyciel z dziećmi spędzał czas we wtorki rano, 40 minut przez 12
tygodni na zajęciach dramowych w klasie. Broszura z materiałami opracowana dla Play it Out Loud
była głównym źródłem materiałów, a co dwa tygodnie asystował w zajęciach nauczyciel dramy, co
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zakończyło się szkolnym przedstawieniem wymyślonej sztuki, która odzwierciedlała główny temat
lekcji z historii „Wikingowie”.
Pierwsze dwa tygodnie rozpoczęli od rozwijania zespołu, budowania pewności siebie w przestrzeni i
tworzenai atmosfery dobrej zabawy poprzez rozgrzewkę i ćwiczenia dramowe. Następnie przeszli do
teatru obrazu Augusto Baola (z książki źródłowej) i poczuli swoje ciała w przestrzeni, rozwijając
abstrakcyjne pomysły z mniejszymi grupami za pomocą nieruchomych obrazów (tableaux), a
następnie rozwijając je dalej, tworząc i pokazując poruszające improwizacje na temat ich interpretacji
aktualnych tematów. Wiele pomysłów pochodziło od dzieci i dotyczyło tematów Wikingów, które
były oczywiście bardzo heroiczne i wojownicze, Obejmowały statki i fantazyjną biżuterię, imiona i
broń.
Następnie postanowili rozwinąć postacie w roli, bez konkretnego bohatera. Grupa została następnie
podzielona na dwa różne klany wikingów, które chciały osiedlić się na ziemi irlandzkiej. Nauczycielka
przedstawiła się jako nauczycielka w roli Króla Irlandii i wyjaśniła klasie, że musi znaleźć ziemię do
wykonywania swoich obowiązków, ale nie wie, z którym klanem powinna mieszkać. Nauczycielka
wprowadziła: „Zastanawiam się… który klan zapewni lepszą osadę”. Każdy klan musiał narysować na
swojej mapie rzeczy, które mogą zainteresować króla. Jako nauczycielka zachęcała klasę, aby
zastanowili się, czego może szukać król. Było to wspaniałe ćwiczenie, aby jednocześnie wnieść trochę
kreatywności i wiedzy z dziedziny geografii, ponieważ każda grupa musiała narysować mapę i
podkreślić, co sprawia, że ich część ziemi jest tak wyjątkowa (roślinność, zwierzęta, wierzenia
religijne, medycyna, bogactwo, statki, domy).
W związku z tym każdy klan musiał współpracować i wymyślić własne specjalne „motto plemienne i
ruch”. Okazało się to wielkim sukcesem, a im głośniej, tym lepiej było zdecydowanie częścią ich
motta! W szóstym tygodniu dramy nauczyciel przedstawił tajne pudełko i każda grupa musiała sobie
wyobrazić, co jest w tym pudełku. Każdy scenariusz był ponownie odgrywany poprzez improwizacje.
Następnie każda grupa musiała zdecydować, co znajduje się w pudełku i jak może zainteresować
króla. Dwóch ochotników przedstawiło swoją sprawę pozostałym członkom klanu, wyjaśniając,
dlaczego ich tajna skrzynka jest tak imponująca. W ósmym tygodniu, nauczyciel w roli, został
mitologicznym bogiem nordyckim, Odynem i poinformował obie grupy, że każda z nich będzie miała
króla i będzie musiała mianować własnego króla.
Utwór został sfinalizowany podczas ceremonii nadania imion, prowadzonej przez każdą grupę.
Następnie ćwiczyli przedstawienie w trzech klasach za pomocą scenariusza. Było to twórcze
zwieńczenie nagranych fragmentów wkładu każdej grupy w proces tworzenia. Obejmowało to ich
motta, kiedy się prezentowali i pokazywanie ich map, podkreślających zainteresowanie geograficzne.
Zrobili także statki wikingów jako rekwizyty i przynieśli własne kostiumy. Następnie klasa wykonała
utwór dla reszty szkoły w dwunastym tygodniu.
Na początku każdych zajęć grupa rozgrzewała się ćwiczeniami i grami. Uwielbiali powtarzanie
pewnych ćwiczeń, a z każdą kolejną lekcją dzieci coraz bardziej angażowały się w proces twórczy,
który po nim następował.
Było to wspaniałe doświadczenie, angażujące uczniów w aktywne uczenie się. Z góry narzucona zarys
tematyki eksploracji. Udało się jednak tak pokierować grupą, aby mieli poczucie niezależności w
prowadzonej przez rówieśników pracy. Stworzyło to poczucie wzmocnienia w grupie i przyczyniło się
do ich zaangażowania w ten proces.
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Lekcja/ćwiczenie, które najbardziej wpłynęło na nieśmiałe dziecko i
dlaczego tak się stało
Praca z obrazem wg. Augusto Boala:
To ćwiczenie teatralne jest ważną odskocznią w twórczym procesie dramy, ponieważ pomaga
dzieciom nauczyć się, jak nawiązywać kontakty społeczne. Zrobili swoje poprzednie gry i ćwiczenia na
rozgrzewkę, które budują skupienie i zespolenie zespołu, ale to ćwiczenie rozwija ich wzajemne
relacje.
Stwarza okazję do współpracy, a każdy uczestnik uczy się, jak poruszać się po strukturach
społecznych, które występują w relacjach rówieśniczych. Daje uczestnikom przestrzeń, w której
mogą fizycznie być wystawieni na kontakt z innymi, ale nadal w bezpiecznym otoczeniu grupy.
Na przykład, kiedy grupa czterech osób jest proszona o utworzenie kościoła ze swoich ciał, wszyscy
pracują razem, aby to osiągnąć. Kiedy prezentują innym swój nieruchomy obraz (lub ruchomy obraz /
improwizację), przyzwyczajają się do poczucia większej pewności w otwartej przestrzeni.
Ta metoda pracy zachęca również do myślenia abstrakcyjnego, które jest mentalnie, intelektualnie i
twórczo rozwojowe, ponieważ zachęca do krytycznego myślenia, które przyczynia się do ogólnego
rozwoju społecznegoc dziecka.
Jako odskocznia w tworzeniu dzieła teatralnego, jest to dobre ćwiczenie, które należy wykonać przed
wprowadzeniem jakiegokolwiek tematu, który nauczyciel może chcieć wykorzystać w końcowym
przedstawieniu, ponieważ rozwija ono umiejętności teatralne uczestnika.

Plany na przyszłość
Każdego ranka grupa spędza dziesięć do piętnastu minut przed główną lekcją, wykonując
rozgrzewkowe gry i ćwiczenia zaczerpnięte z broszury Play it Out Loud. To naprawdę sprawia, że klasa
koncentruje się na pracy, którą ma wykonać, ponieważ kiedy uczniowie zaczynają dzień, często są
nieobecni duchem, a poziom koncentracji jest niski.
Należą do nich ćwiczenia z klaskaniem, takie jak zip-zap boing, aby nabrać energii i skupić się, a także
rozwinąć rytm grupy. Raz w tygodniu publikują także „Wiadomości”, w których każdy uczestnik ma
okazję powiedzieć reszcie grupy jedną rzecz, którą zrobił w tym tygodniu w domu lub z przyjaciółmi,
co jest świetnym sposobem na zachęcenie do mówienia i umiejętności słuchania. Często używają
obrazów Boala, w tym „kolumbijskiego hipntyzera”, po to, aby ich ciała poruszały się w przestrzeni.
Stwarza to dobre samopoczucie i zachęca do pracy zespołowej i współpracy, co może zwiększyć
pewność siebie u nieśmiałego dziecka.
Każde dziecko jest cenione i po szczegółowej refleksji nad realizowanymi zajęciami teatralnymi
okazało się, że każde dziecko z osobna zdobywało kompetencje w różnych aspektach procesów
twórczych w zależności od tego, co je bardziej interesuje. W porannych zajęciach dramowych
nauczyciel stara się włączyć nie tylko ćwiczenia dramowe, ale także śpiew i muzykę. Czasami
odtwarzają piosenkę i używają naszych ćwiczeń rytmicznych, aby poruszać się w rytm muzyki.
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W ciągu dwunastu tygodni Daniel naprawdę rozwinął swoje umiejętności społeczne w kontaktach z
innymi. Zwykle był bardzo nieśmiałym chłopcem, proces współpracy pomógł mu zaangażować się w
kontakt z innymi, a ponieważ był zainteresowany rozwojem historii Wikingów, dodało mu to odwagi.
Jego fizyczność zmieniła się nawet w trakcie tego procesu, dzięki czemu zaczął nawiązywać kontakt
wzrokowy z rówieśnikami i oferował swój wkład w procesie twórczym.
Jest oczywiste, że podczas całego procesu wdrażania dwunastotygodniowego programu dramowego
Daniel rozwinął własne poczucie siebie, ponieważ jego pewność siebie rozwijała się nie tylko
społecznie, ale i somatycznie. Stał się o wiele bardziej zrelaksowany, gdy poruszał się w przestrzeni
zajmowanej przez jego klasę, jednocześnie znajdując własne poczucie wyrażania siebie. Ważne jest,
aby ten element osobowości Daniela był stale rozwijany. Wymaga nie tylko zachęty ze strony
nauczyciela, ale także możliwości zaangażowania się w pracę teatralną, która sprzyja poczuciu
przynależności do reszty klasy, a także obejmuje jego wkład w pracę i zachodzące procesy twórcze.
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DZIECKO 21:

Lily

dziewczynka, 8 lat
Irlandia

Jaka jest Lily?
Lily jest nieśmiałym dzieckiem (18/40 punktów w skali wskaźników społeczno-emocjonalnych).
Lily przez większość czasu jest wycofana i zwykle często trzyma rękę lub palec blisko ust, z
opuszczoną głową. Wierci się i odwraca się od ludzi, gdy do niej mówią. Kiedy mówi, ma bardzo cichy
głos, który jest prawie niesłyszalny.
Lily jest bardzo słodkim dzieckiem i lubi grać w samotne gry, które zawsze są bardzo pomysłowe w jej
własnym wyimaginowanym świecie.
Kiedy bawi się z innymi dziećmi, ma tendencję do tworzenia własnej historii w ramach odgrywanej
historii, ale jest również bardzo szczęśliwa, robiąc to, co inni jej nakazują.
Lily nie lubi konfrontacji ani bardziej energicznych dzieci. Jest bardzo pogodna i zwykle wycofuje się z
wszelkich czynności fizycznych lub głośnych, w które zaangażowane są inne dzieci.
Lily kocha sztukę i często szkicuje bardzo pomysłowe ilustracje i postacie. Lubi bawić się bajkami z
małą grupą innych dzieci i często wciela się w księżniczkę, która lubi pomagać innym. Lily często
opowiada historię podczas gry i wydaje się, że lubi być prowadzona przez innych.
Lily uwielbia czytać i często zabiera ze sobą książkę do szkoły.
Lily ma żywą wyobraźnię i zawsze tworzy historie werbalnie i często mówi głośno, gdy wydaje jej się,
że nikt nie patrzy. Jest bardzo dobra w pisaniu i jest bardzo schludna w swojej prezentacji, a gdy
zostanie poproszona o napisanie wiadomości lub zadanie pisemne, ma bardzo dobre słownictwo, ale
często mówi bardzo cicho, gdy zostanie poproszona o przeczytanie na głos.
Lily jest zapalonym czytelnikiem i często przynosi książkę, którą czyta, do szkoły, aby pokazać klasie.
Jednak nie lubi czytać na głos.
Lily dobrze sobie radzi ze skakaniem i innymi ćwiczeniami fizycznymi, gdy dzieci wychodzą na
zewnątrz, ale poza tym Lily zazwyczaj chodzi sama, na zewnątrz bawiącej się grupy, badając i szukając
przedmiotów, które może dodać do swojej wymyślonej przez siebie historii, które często są bardzo
kreatywne.
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Co działo się podczas dramy?
Podczas pierwszej lekcji dramy Lily obserwowała, ale nie brała udziału w akcji (poziom 2). Na 6 lekcji
dramy bawiła się tylko z jednym wybranym dzieckiem (poziom 4). Podczas 12 lekcji Lily nawiązała
kontakt z dziećmi, z którymi wcześniej się nie kontaktowała (poziom 5). Odnotowano postęp.
POSTĘPOWANIE

LEKCJA1

LEKCJA6

LEKCJA12

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Samotny
Dziecko pozostaje na zewnątrz działań. Nie jest
zainteresowane lekcją.

Widz
Dziecko obserwuje, ale nie bierze udziału w akcji.

Uczestniczy równolegle
Dziecko bierze udział w działaniu, ale nie
nawiązuje kontaktu z innymi dziećmi.

Uczestniczy w bliskim kontakcie
Dziecko bawi się tylko z jednym wybranym
dzieckiem.

Nawiązuje nowe kontakty
Dziecko nawiązuje kontakt z dziećmi, z którymi się
wcześniej nie kontaktowało.

Bawi się w grupie
Dziecko bierze czynny udział w lekcji w kontakcie
z różnymi dziećmi.

EWALUACJA
Zachowania są uporządkowane w skali od niewielkich do zaawansowanych
kontaktów społecznych. Gdzie 1 jest zachowaniem „samotnym” a 6 zachowaniem
„zabawa w grupie”. Jeśli uczeń osiąga większą liczbę „wysokich” zachowań, jego
ocena rośnie stopniowo i pozytywnie.

Tab.19 Rejestr zachowań społecznych - dziecko 21
Lily początkowo bardzo wahała się, czy zaangażować się w działania dramowe podczas
pierwszych dwóch lekcji. Jednak dzięki atmosferze zabawy, która powstała, zwyciężyła ją
ciekawość i stała się mniej skrępowana. Struktura planów lekcji zaczęła się od ćwiczeń o
bardzo małej koncentracji i było to bardzo ważne dla Lily i innych dzieci, aby czuli się dobrze
ze sobą i pracą, która miała nastąpić.
Drama wywarła duży wpływ na Lily i jej zdolność do zaangażowania społecznego z innymi
dziećmi. To było bardzo interesujące widzieć, jak klasa staje się mniej zahamowana i czuje się
bardziej doceniana, ponieważ każdy uczeń był w stanie wnieść swój wkład. Zależało im na
tym, aby najpierw mogli poczuć się komfortowo w przestrzeni, a dokonano tego za pomocą
technik teatru obrazu, gdzie dzieci najpierw tworzyły obrazy nieruchome. Nauczyciel uważa,
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że to naprawdę pomogło Lily wzbudzić prawdziwą ciekawość w związku z wykonywaną
pracą, która była bardzo pomysłowa i dość spontaniczna.
Nauczyciele chcieliby wprowadzić do klasy więcej gier teatralnych, które naprawdę
wykorzystują wyobraźnię i zachęcają elementy budowania zespołu, ponieważ uważamy, że
przyniesie to najwięcej korzyści dzieciom teraz, gdy czują się komfortowo w improwizacji w
przestrzeni i ze sobą.

Lekcja/ćwiczenie, które najbardziej wpłynęło na nieśmiałe dziecko i
dlaczego tak się stało
Lily uczestniczyła w grach i ćwiczeniach w dosyć wolnym tempie, ale gdy nauczyciel wprowadził gry
wymagające dużej ilości wyimaginowanej zabawy, była bardzo podekscytowana.
Początkowo Lily współpracowała z kimś, kogo znała podczas pierwszych ćwiczeń na rozgrzewkę,
które obejmowały dużo poruszania się po przestrzeni podczas pierwszej i drugiej lekcji. Podczas
drugiej lekcji Lily stała się bardziej zrelaksowana i oswojona w pracy z innymi dziećmi, co było
naprawdę miłe.
Kiedy zrealizowaliśmy ćwiczenie „magiczny pędzel”, wyróżniała się słowami i fizycznie, co
przypominało obserwowanie innego dziecka w klasie. Miała kilka świetnych pomysłów i dzieci
wykorzystały je w grze, co bardzo ją uszczęśliwiło. Ta gra naprawdę przemówiła do jej bujnej
wyobraźni i pozwoliła wyjść poza to, co oczywiste, czego zwykle wymagałaby normalna praca w
szkole. To z kolei sprawiło, że Lily poczuła się częścią grupy i dało jej pewność siebie i poczucie
przynależności. Co ciekawe, rozwinęła relacje z rówieśnikami, których zwykle unikała.

Plany na przyszłość
Codziennie rano przez dziesięć minut będą stosowane ćwiczenia rytmiczne. Obejmują one ćwiczenia
z klaskaniem i przesuwanie woreczka z fasolą po okręgu. Pozwala to klasie na wspólne spotkanie i
tworzy prawdziwy sens grupy. W kręgu będą również tworzyć gesty emocj, które rozciągają ciało i
pomagają wydatkować dużą energię rano przed rozpoczęciem zajęć.
Na lekcji dramy raz w tygodniu klasa rozwija wyimaginowaną zabawę i odgrywanie ról, tworząc różne
scenariusze i postacie w mniejszych grupach, takich jak `` Król lub królowa krainy '' lub `` Zookeeper '',
i nauczą się, jak zamrozić ruch. Następnie przedstawią sobie nawzajem te historie w swoich małych
grupach, gdzie będą mieli okazję zastanowić się nad improwizacjami. Pozwala to na zadawanie
różnych pytań, co z kolei daje dzieciom szansę wyrażenia siebie w celu poruszenia tematów
dotyczących uczuć, emocji i przyjaźni, a także zaproponowania i omówienia możliwych rozwiązań.
Ponieważ Lily jest zafascynowana książkami, nauczyciel pomyślał, że byłoby miło wykorzystać książki
z opowiadaniami jako bodziec do rozwijania improwizacji i zachęcać do większej dyskusji poprzez
wprowadzenie terminologii; „Zastanawiam się… co tu się dzieje” z książką.
To zachęci do zainteresowania grami i ćwiczeniami, ponieważ Lily może odnieść to do książki i swojej
wyobraźni.
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Drama w klasie okazała się bardzo skutecznym narzędziem w równoważeniu relacji w grupie. W
rezultacie będzie odbywała się jedna czterdziestominutowa lekcja dramy tygodniowo. Będzie to
obejmować niektóre gry i ćwiczenia z broszury „Play It Out Loud”. Zostaną one dostosowane do
potrzeb grupy, a także włączone do zajęć edukacyjnych, w które klasa angażuje się w szkole.
Lily jest nieśmiała, ale wydaje się to wynikać z niepewności. Podczas pracy z Lily, jeśli istnieją gry,
które dają możliwość zaangażowania wyobraźni, dziewczynka pracuje z większą pewnością siebie.
Będzie jej też łatwiej odnosić się do innych, ponieważ jej miejsce w grupie zostało ugruntowane przez
jej osobisty wkład w dramę.
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DZIECKO 22:

Jack

chłopiec, 9 lat
Irlandia

Jaki jest Jack?
Jack jest dzieckiem nieśmiałym (18/40 punktów w skali wskaźników społeczno-emocjonalnych).
Jack nie zdejmuje płaszcza, kiedy dołącza do grupy. Często idzie prosto na tył sali, chociaż krzesła są
ustawione w kręgu, aby ułatwić pierwsze zajęcia. Wielokrotnie wokalizował, że „nikt mnie nie
słucha”. To mniej dotyczy grupy, a więcej szkoły i domu.
Jack jest bardzo dobry w rysowaniu. Jest również bardzo hojny w rozdawaniu słodyczy i smakołyków.
Ponieważ wszyscy uczestnicy są autystyczni, mamy fidget box, a Jack jest bardzo chętny do dzielenia
się fidgetem.
Jest z natury miłym chłopcem. Jeśli drama jest wystarczająco ekscytująca, można go nakłonić do
wzięcia udziału.
Jest dobrym mimikiem i tancerzem. Potrafi wyrażać swoje emocje. Pewnego razu bardzo się
zdenerwował, gdy wspomniano o raku. Pocieszony wyjaśnił, że jego dziadek zmarł na raka w zeszłym
roku. Stał się również bardzo dobry w dzieleniu się z moderatorami swoimi zmartwieniami i
obawami.

Co działo się podczas dramy?
Podczas pierwszej lekcji dramy Jack obserwował, ale nie brał udziału w akcji (poziom 2). Podczas
szóstej lekcji nawiązał kontakt z dziećmi, z którymi wcześniej się nie kontaktował (poziom 5). Podczas
12 lekcji brał czynny udział w lekcji w kontakcie z różnymi dziećmi (poziom 6). Odnotowano postęp.
POSTĘPOWANIE

LEKCJA1

LEKCJA6

LEKCJA12

1

1

1

2

2

2

Samotny
Dziecko pozostaje na zewnątrz działań. Nie jest
zainteresowane lekcją.

Widz
Dziecko obserwuje, ale nie bierze udziału w akcji.

Uczestniczy równolegle
Dziecko bierze udział w działaniu, ale nie
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nawiązuje kontaktu z innymi dziećmi.

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Uczestniczy w bliskim kontakcie
Dziecko bawi się tylko z jednym wybranym
dzieckiem.

Nawiązuje nowe kontakty
Dziecko nawiązuje kontakt z dziećmi, z którymi się
wcześniej nie kontaktowało.

Bawi się w grupie
Dziecko bierze czynny udział w lekcji w kontakcie
z różnymi dziećmi.

EWALUACJA
Zachowania są uporządkowane w skali od niewielkich do zaawansowanych
kontaktów społecznych. Gdzie 1 jest zachowaniem „samotnym” a 6 zachowaniem
„zabawa w grupie”. Jeśli uczeń osiąga większą liczbę „wysokich” zachowań, jego
ocena rośnie stopniowo i pozytywnie.

Tab.20 Rejestr zachowań społecznych - dziecko 22

Wykorzystanie materiałów Play It Out Loud w tym przypadku różni się nieco od tego, jak byłyby
używane w środowisku szkolnym.
Konkretnie:
1. Dzieci są trochę starsze niż adresat docelowy projektu - w tym przypadku 9-11 lat. Wyzwania
związane ze słabą funkcją wykonawczą mogą skutkować pewnym stopniem społecznej niedojrzałości
i nieelastyczności myślenia. Program ma na celu pomóc tym dzieciom w rozwijaniu umiejętności
krytycznego myślenia, a materiały Play it Out Loud okazały się bardzo pomocne w tym zakresie.
2. Wielu uczestników ma współwystępujące choroby, takie jak ADHD, Dylexia i Dyspraxia. Stwarza to
wyzwania w zakresie koncentracji i sprawności manualnej. Z tego powodu nauczyciele „starannie
wybrali” fragmenty planów lekcji, aby pasowały do grupy.
3. Fakt, że materiały Play it Out Loud były tak użyteczne dla grupy, świadczy o możliwości
przenoszenia ich do innych miejsc poza tradycyjną salą lekcyjną.
4. Grupa jest mała - 9 uczestników i zazwyczaj mają co najmniej 2, a czasem 3 osoby prowadzące, co
pozwoliło im uważnie obserwować poziom zaangażowania w różne plany lekcji i gry i odpowiednio je
dostosowywać.

Lekcja/ćwiczenie, które najbardziej wpłynęło na nieśmiałe dziecko i
dlaczego tak się stało
Najbardziej wpływowym ćwiczeniem dramowym było „Król stracił szczęście”. Nauczyciel włożył wiele
pracy w wykonanie naprawdę atrakcyjnej korony. Kiedy Jack został wybrany na króla, zdecydowanie
odmówił. A pytany, dlaczego nie chciał uczestniczyć w ćwiczeniu / lekcji, po prostu kręcił głową.
Włożyliśmy wiele wysiłku, aby zaangażować grupę w historię i zrozumiał, że wszyscy byli bardzo
podekscytowani. Z tego powodu wyjaśnił, że myśl o byciu Królem sprawiła, że jego brzuch był
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„miękki”. To dało możliwość porozmawiania z grupą o tym, jakie to uczucie w przypadku Jacka było
spowodowane tym, że był niespokojny. Dla osób z autyzmem łączenie fizycznego uczucia ze słowem
emocji może być bardzo skutecznym sposobem pomagania im w komunikowaniu się, jak się czują.
Jack odmówił zrobienia swojego medalu szczęścia, więc wziął go ze sobą do domu. To dało dzieciom
możliwość wyjaśnienia rodzicom tego, co robili w grupie.
Pod koniec sesji zagrali w grę „Zip, Zap, Boing”. W następnym tygodniu Jack przybył do klasy z
bardziej skomplikowaną wersją tej gry, wyjaśnił zasady i poprowadził grę. To był punkt zwrotny dla
nas wszystkich, ponieważ zdaliśmy sobie sprawę, że stosując odpowiedni „hak”, można go zachęcić
nie tylko do udziału, ale do przewodzenia.

Plany na przyszłość
Z powodu obecnej pandemii nauczyciele musieli zawiesić program. Jednak „Play it our Loud” zmieniło
cały sposób, w jaki obecnie kierują grupą. Lekcje i gry dramowe dają im dużą elastyczność w
reagowaniu na nastrój w danym dniu. Na przykład podczas ostatniej sesji rozpoczęli przygotowania
do „Kociąt Babci”, prosząc dzieci, aby zostały kociętami, wybrały imiona i powiedziały, jakiego koloru
są kocięta. To było idealne na tydzień „wysokoenergetyczny” i przez tydzień prowadziliśmy część
lekcji- zwijanie przędzy, kiedy uczestnicy byli trochę spokojniejsi.
Wprowadzili pięciominutową przerwę, podczas której wyznaczony uczestnik wybiera fragment wideo
(zwykle kreskówkę lub klip z You Tube), aby podzielić się z grupą. To naprawdę angażuje Jacka,
ponieważ uwielbia dzielić się rzeczami, które uważa za zabawne, i chce zobaczyć, co inni uczestnicy
uważają za zabawne lub interesujące. To zachęca go do siedzenia w kręgu z grupą i angażowania się
w rozmowę.
Na początku zajęć realizują jedną z gier. Starsza grupa zrealizowała z powodzeniem „Alphabet Circle”.
Wiele osób z autyzmem ma problemy z zapamiętywaniem imion i nauczycielom naprawdę zależało,
aby dzieci potrafiły zwracać się do siebie nawzajem po imieniu. W przypadku autyzmu powtarzanie
jest kluczem do wymuszania uczenia się, więc stosując tę technikę przez kilka tygodni, dzieci, które
po 12 tygodniach bycia razem nadal określały się nawzajem „ten chłopiec w okularach” lub „on”, w
końcu nauczyli się swoich imion. Okazało się to bardzo ważne dla Jacka, który wcześniej czuł się
pomijany i niedoceniany. Fakt, że wszyscy nazywają go jego imieniem, sprawił, że poczuł się częścią
grupy.
Nauczyciele wykorzystali szereg ćwiczeń rysunkowych z grupą, ponieważ Jack jest bardzo dobry w
rysowaniu, a pozytywna reakcja prowadzących, a co ważniejsze, jego rówieśników pomogła mu
zbudować pewność siebie.

To był przywilej uczestniczyć w szkoleniu, być „dzieckiem” i patrzeć na lekcje ich oczami. Elastyczność
planów lekcji i fakt, że nauczyciele moli wybierać elementy dla tego konkretnego dziecka i grupy, były
kluczem do umożliwienia im dostosowania swoich sesji, aby zmaksymalizować korzyści dla wszystkich
dzieci.
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Szczególnie w przypadku dzieci autystycznych musisz być w stanie szybko przystosować się do
zmiany nastroju lub braku zrozumienia. Fakt, że mieli plany lekcji i ćwiczeń z programu „Play It Out
Loud”, pozwolił im zwiększyć wybór w zakresie sposobu prowadzenia każdej sesji.
Największą przeszkodą dla Jacka jest to, że czuje się niesłuchany „nikt mnie nie słucha, nikt nie dba o
moją opinię”. Nauczyciele twierdzą, że będą nadal korzystać z planów lekcji i ćwiczeń „Play It Out
Loud” z tą grupą, ponieważ mają ogromny wybór materiałów, a gdy coś sprawia dziecku dyskomfort,
mogą dać mu możliwość bycia widzem. Następnie mogą wykorzystać ćwiczenie, o którym wiedzą, że
go zaangażuje. Kiedy Jack jest na tyle zrelaksowany, aby zabrać głos, nikt nie kwestionuje jego prawa
do posiadania opini o przebiegu sesji.
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Wnioski i wskazówki dla nauczycieli, jak pracować z
nieśmiałymi dziećmi za pomocą dramy
1. Odnotowano progres w zachowaniach społecznych dzieci podczas
lekcji dramy
Analizując rejestr zachowań społecznych należy stwierdzić, że w większości
przypadków jest progres – o jeden lub dwa stopnie. Większość dzieci podczas
pierwszych zajęć dramowych znajduje się na 2 lub 3 poziomie rejestru zachowań
społecznych, a więc są widzami - dziecko obserwuje, ale nie bierze udziału w akcji
lub nie bawi się równolegle - dziecko bierze udział w akcji, ale nie nawiązuje
kontaktu z innymi dziećmi. Podczas zajęć 12 większość dzieci przechodzi na
poziom 5 czyli nawiązuje nowe kontakty - dziecko nawiązuje kontakt z dziećmi, z
którymi wcześniej się nie kontaktowało, a niektóre z nich osiągają nawet poziom
6 - bawią się w grupie - dziecko aktywnie uczestniczy w lekcji w kontakcie z
różnymi dziećmi.

2. Nauczyciele chcą kontynuować zajęcia dramowe lub krótkie
ćwiczenia dramowe w swojej przyszłej pracy
Nauczyciele planują prowadzenie lekcji dramy w przyszłości, średnio raz w
tygodniu.
W kilku przypadkach nauczyciele prowadzą ćwiczenia dramowe każdego dnia.
W jednym przypadku grupa spędza od dziesięciu do piętnastu minut każdego
ranka przed główną lekcją, wykonując rozgrzewkowe gry i ćwiczenia, które
nauczyciel pobrał z broszury Play it Out Loud. Nauczyciel mówi:
„To naprawdę sprawia, że klasa skupia się na pracy,
którą ma wykonać, ponieważ kiedy uczniowie
rozpoczynają dzień, często są nieobecni, a poziom
koncentracji jest niski”.
Inny nauczyciel ma zamiar wykorzystywać ćwiczenia rytmiczne przez dziesięć
minut każdego ranka. Obejmują one ćwiczenia z klaskaniem i przesuwaniem
woreczka z fasolą po okręgu. Pozwala to klasie na wspólne spotkanie i tworzy
prawdziwy sens grupy. W kręgu będą również tworzyć gesty emocji, które
rozciągają ciało i pomagają wydatkować dużą energię rano przed rozpoczęciem
zajęć.
Ponadto nauczyciele biorący udział w projekcie zaproponowanli inne czynności,
związane z dramą, takie jak:


gry i ćwiczenia dramowe wokół tematyki świata i ludzi - drama rozwojowa
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happeningi dla innych dzieci w szkole (w małych grupach, dla rodziców),
kampanie społeczne,
wystawy
prowadzenie indywidualnej i klasowej „księgi dramy”, w której dziecko mogłoby
zapisywać w formie rysunków, wycinanek, notatek itp. swoje doświadczenia, np. kim
było, co się stało.
stosować więcej zajęć dramowych w całym programie nauczania, gdzie może to
promować kreatywne myślenie i dzielenie się pomysłami.
używanie codziennych drama starters, aby zaangażować i stymulować dzieci.
organizować cotygodniowe sesje opowiadania historii/dramy w piątkowe
popołudnia, aby promować pewność siebie i umiejętności społeczne.

Nauczyciele dzielą się lub planują podzielenie się zdobytą wiedzą i
doświadczeniem z innymi nauczycielami.

3. Drama a nadmierna samokrytyka


Na podstawie analizy indywidualnych przypadków dzieci biorących udział
w projekcie można stwierdzić, że niektóre dzieci nieśmiałe są bardzo
krytyczne wobec samych siebie. Często łączy się to z wysoką inteligencją i
dużą wiedzą. Są perfekcjonistami, nie pozwalającymi sobie na popełnianie
błędów. Stąd nie podejmują aktywności, lub wycofują się z niej, jeśli nie
czują się dostatecznie kompetentne do jej wykonania.
 Takie dzieci dobrze czują się w aktywnościach, które nie podlegają ocenie.
Drama, przez samo to, że zakłada fikcyjne role i działania w fikcyjnym świecie –
odracza ocenę – a raczej przenosi ją z osoby dziecka na odgrywaną przez nie
postać.
 Ponieważ takie dzieci jednocześnie czują potrzebę doceniania, bardzo
dobrze sprawdziły się zajęcia „Zaginione szczęście”, podczas których
dziecko nieśmiałe miało rolę o wysokim statusie, a jednocześnie nie
podlegało ocenie, ale ono oceniało pomysły innych.



Jednocześnie, okazało się, że dzieci agresywne ujawniają swoją agresję w
działaniach dramowych. Działa tutaj ten sam mechanizm – odroczenia
strachu przed oceną i pozwolenia sobie na wjęcej. Ujawniło się to na
przykład w lekcji „Ptaki”.
Jeden z ankietowanych nauczycieli mówi:
„Mieliśmy problemy z lekcją 3.2 (Ptaki), ponieważ
zachowanie Jaimiego było naprawdę złe i uderzył inne
dzieci ze swojej „ptasiej rodziny ”.

98

Nauczyciel opisuje chłopca jako skłonnego do nieposłuszeństwa, gdy jest o
coś proszony, a jego zachowanie szybko zmienia się z łagodnego i
uczuciowego na agresywne wobec innych.
Inny nauczyciel powiedział podczas ewaluacji bieżącej, że podczas lekcji
„Ptaki” inne dziecko, nie nieśmiałe, zaczęło zachowywać się agresywnie bić inne dzieci i popychać je podczas improwizowanego latania. Była to
nowa dziewczynka w grupie, niezaznajomiona z zasadami, która ujawniała
agresywne zachowanie także w innych sytuacjach.
Drama może więc być narzędziem diagnostycznym, ujawniającym
skłonność do zachowań agresywnych. Jest to na pewno sytuacja trudna
dla nauczyciela i wymagająca natychmiastowego reagowania i
przekierowywania ujawnionej agresji na inne, prospołeczne aktywności.

4. Drama a liderzy i ich wpływ na grupę i na dziecko nieśmiałe
Liderzy blokują działania innych dzieci, a szczególnie dzieci nieśmiałych podczas zajęć
dramowych. Dzieci nie wykazują własnej inicjatywy, tylko naśladują działania liderów.
Jeden z nauczycieli mówi:
„Pracując w grupie zauważyłem, że zajęcia dramowe to nowość dla dzieci.
Początkowo dzieci naśladowały się nawzajem i powtarzały gesty i
działania liderów grup. Widoczny jest bardzo silny wpływ liderów na resztę
grupy. Na początku był też duży problem z zadaniami dramowymi w
grupie. Każde dziecko upierało się przy swoim pomyśle lub przywódca
próbował forsować swój. Grupa nie mogła wypracować jednego
rozwiązania bez pomocy nauczyciela ”.
Ważne jest, aby zaplanować takie zajęcia dramowe, które wzmocnią role wszystkich
dzieci, nie tylko naturalnych przywódców (zgodnie z typami osobowości). Ważne jest
więc tutaj planowanie takich działań dramowych, które osłabiają rolę liderów. Można
wykorzystać tutaj teorię funkcjonalnych wymogów sytuacji1 – liderem jest ten, kto w
danej sytuacji posiada najlepsze kompetencje do wykonania zadania. Trzeba by było tak
zaprojektować dramę, żeby temat i wymagający rozwiązania problem, wymagał
wykorzystania wiedzy i umiejętności dziecka nieśmiałego, nie będącego liderem.

1

R. Brown, Group Processes: Dynamics Within and Between Groups, Blackwell Publishing.
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Jak drama wpływa na grupę.
REZULTATY LEKCJI DRAMOWYCH W
KWESTIONARIUSZACH
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Jak drama wpływa na dzieci. Dane ilościowe z kwestionariuszy
Ostatnim kwestionariuszem wypełnianym przez badanych nauczycieli był końcowy
kwestionariusz, który dotyczył tego, w jaki sposób drama wpływa na szeroko rozumiane kompetencje
dzieci.
Zdaniem nauczycieli była ocena w jaki sposób drama:
1. Pomaga dzieciom poprawić język, rozumienie i ekspresję.
2. Poszerza słownictwo; poprawia wymowę, intonację i wokalizację.
3. Zachęca nieśmiałe dzieci do stopniowego tracenia lęku przed kontaktami z innymi i akceptacją
siebie, co sprzyja dobrej socjalizacji, poczuciu własnej wartości i osobistej autonomii.
4. Podkreśla współpracę i pracę zespołową oraz sprawia, że czują się częścią grupy rówieśniczej.
5. ma pozytywny wpływ na ciało i ekspresję gestów; na zrozumieniu ciała, jego możliwości działania i
jego ograniczeń.
6 pozytywnie wpływa na kreatywność i oryginalność gry aktorskiej.
7. pozytywnie wpływa na kreatywność, oryginalne pomysły i inną twórczą ekspresję, np. poprzez
muzykę czy taniec.
8. prowadzi dzieci do krytycznego nastawienia do siebie i innych, rozwija krytyczne myślenie.
9. rozwija umiejętności podejmowania decyzji.
10. pomaga dzieciom poznać otaczający świat.
11. poprawia umiejętności rozwiązywania problemów dzieci.
12. powoduje, że dzieci internalizują wartości kultury swojego społeczeństwa, stopniowo
konfigurując w ten sposób ich moralność.
Nauczyciele, którzy brali udział w badaniu oceniali rozwój kompetencji dzieci poprzez dramę w
czterostopniowej skali:
Tak, bardzo

Raczej tak

Raczej nie

Wcale

Skala została następnie zakodowana i poszczególnym etykietom zostały przyporządkowane wartości
liczbowe:
Tak, bardzo

Raczej tak

Raczej nie

Wcale

3

2

1

0
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Dane uzyskane z ankiety zostały przedstawione poniżej w postaci średniej arytmetycznej punktów
uzyskanych od wszystkich badanych osób. Liczba badanych nauczycieli wynosiła 22. Skala punktacji
mieści się w zakresie od 0 do 3, gdzie 0 oznaczao, że dana kompetencja nie jest rozwijana przez
dramę, a 3 oznacza, że jest rozwijana przez dramę bardzo mocno.

Jaki jest wpływ dramy na dzieci
3

2,82

2,68
2,5

2,5

2,64

2,55

2,64

2,55

2,45
2,27

2,18

2,32

2,18

2
1,5
1
0,5
0

Uzyskane wyniki badań mówią, że nauczyciele oceniają dramę jako metodę rozwijającą wszystkie
wskazane kompetencje. Wszystkie kompetencje uzyskały wskaźnik powyżej 2pkt , a więc nauczyciele
uznali, że drama raczej rozwija lub bardzo rozwija daną kompetencję.
Pierwsze 7 kompetencji uzyskało wskaźnik powyżej 2,5 pkt co oznacza, że większość nauczycieli
uznała, że drama ma bardzo duży wpływ na ich rozwój.
Największe możliwości dramy uznano w rozwijaniu takich kompetencji , jak:

1. Współpraca i praca zespołowa i sprawienie, że czują się częścią grupy rówieśniczej.
(2,82)
2. Pomaga dzieciom udoskonalić język, rozumienie i ekspresję (2,68)
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3. 3. Zachęca nieśmiałe dzieci do stopniowego tracenia lęku przed kontaktami z innymi i
akceptowaniem siebie, co sprzyja dobrej socjalizacji, poczuciu własnej wartości i
osobistej autonomii (2,64)
4. Drama pozytywnie wpływa na kreatywność i oryginalność działania (2,64)

W rozwijaniu tych obszarów, zdaniem ankietowanych nauczycieli, drama może być
szczególnie przydatna.
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Jak lekcje dramy wpłynęły na grupę? Pytanie otwarte
Nauczyciele biorący udziałw projekcie mieli także możliwość wypowiedzenia się w pytaniu
otwartym: Jak lekcje dramy wpłynęły na grupę?
Poniżej znajdują się wypowiedzi nauczycieli na temat tego, jak ich lekcje dramy wpłynęły na
grupę. Kodowane kategorie, wyodrębniane z wypowiedzi badanych zostały oznaczone
kolorami, tak aby były bardziej czytelne.

Naprawdę podobało mi się prowadzenie tych lekcji. Dało mi to powód, aby
włączyć więcej dramy do mojej praktyki nauczycielskiej. Mojej klasie podobała
się każda sesja i użyliśmy pewnych elementów na zajęciach z rodzicami,
ponieważ dzieci tak postanowiły! Wszystkie dzieci w klasie uczestniczyły w
zajęciac. Większość chciała spróbować, nie bojąc się oceny i podziału na
„właściwe” lub „złe” elementy. Ciekawie było zobaczyć, jak nieśmiałe
społecznie dziecko rozwinęło się, ale także jak zajęcia pokazały dzieci z
mocnymi stronami, które nie zawsze potrafią pokazać swoje umiejętności
podczas zadań pisemnych! Dzieci nabrały pewności siebie dzięki różnym grom i
podejściom do dramy i nauczyły się szybko angażować w jednorazowe sesje
dramowe. Duża różnorodność sesji oznaczała, że wystąpiły pewne
niekonsekwencje, ale ostatecznie klasa poprawiła swoje umiejętności
społeczne, przemówienie przed grupą i umiejętność dobrej pracy z innymi.

Lekcje były głównym punktem tygodnia. Mojej klasie naprawdę się
podobały, uważała je za zabawne. Każde dziecko uczestniczyło,
początkowo ostrożnie, ale pod koniec wszyscy byli pewnymi siebie i
entuzjastycznymi kreatywnymi-współpracującymi, myślącymi, z
poczuciem humoru - w podejściu do sesji. Umiejętności publicznego
przemawiania i występowania przed grupą znacznie wzrosły i żadne
z dzieci nie zdecydowało się zrezygnować lub nie wziąć udziału.

Grupa absolutnie uwielbiała lekcje. Niektórzy stali się lepszymi
słuchaczami, wielu bardziej pewnymi siebie mówcami.
Wszyscy nauczyli się porozumiewać w ciszy! Dzieci uczyły się
więcej o sobie nawzajem i jako klasa stały się bliższe i bardziej
opiekuńcze (i tak były troskliwą grupą).
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Klasie podobały się sesje i spodobały się im możliwości
wykorzystywania swojej wyobraźni na wiele różnych
sposobów, reagowali na inne osoby i dobrze pracowali w
grupach czteroosobowych i pięcioosobowych. To naprawdę
poprawiło ich umiejętności słuchania i pracę zespołową.

Jako całość lekcje dramy były bardzo angażujące i stymulujące dla
grupy. Naprawdę podobało im się wcielanie się w role i odkrywanie
różnych postaci.
Po pierwsze, pomysł dramy w klasie był nowy, a dzieci chichotały i
nie podchodziły do dramy poważnie. Również praca w większych
grupach (3/4 dzieci) oraz z osobami spoza ich zwykłych grup
przyjacielskich była dla nich bardzo trudna. Rozgrzewka Królzamek-trzęsienie ziemii była świetnym lodołamaczem i wraz z
wieloma innymi, mniej ustrukturyzowanymi starterami pozwolił
dzieciom nawiązać nowe przyjaźnie i polepszyć współpracę.

Wszyscy uczniowie z wielką radością przyjęli to „wyzwanie”.
Podobało im się, że nauczyciel języka angielskiego
współpracował z nauczycielem wychowania fizycznego, a
także uczestniczył w nim ich główny nauczyciel.
Nauczyli się pracować w grupach i wyrażać swoje uczucia.
Ponadto posługiwali się językiem angielskim w
komunikatywnym i kreatywnym środowisku w ramach nauki
przez zabawę.

To było bardzo duże zaskoczenie i ogromna radość zobaczyć,
jak dobrze uczniowie zaakceptowali wspólne nauczanie,
ponieważ było to dla nich coś zupełnie nowego. Rozumieli
znaczenie pracy zespołowej i uczyli się pracy w grupach.
Chociaż na początku mieli wiele trudności z wyrażeniem
swoich emocji zarówno na głos, jak i fizycznie, zrobili wielki
postęp.
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Grupa zaczęła współpracować. Osoby, które do tej pory stały w cieniu,
mogły pokazać siebie, swoje umiejętności i pomysły. Grupa zaczęła
otwierać się na nowy sposób pracy. Dzieci spotkały się z dramą i chętnie w
niej uczestniczyły.

We spotted some difficulties in other students’ communication skills.
Pojawiły się nowe przyjaźnie, a stare odnowiły się.
Nauczyciele zbliżyli się do swoich uczniów i faktycznie poczuli ich
potrzeby. Dowiedzieli się więcej o ich zachowaniu i aspektach ich
życia poza salą lekcyjną.
Zauważyli pewne trudności w umiejętnościach komunikacyjnych
uczniów.

Uważam, że te zajęcia były ważne dla uczniów, ponieważ wszyscy
nauczyliśmy się, jak ważne jest poznanie się nawzajem, bycie
częścią zespołu, szacunek i uznanie różnic w nas wszystkich.
Owocem zajęć było również odkrycie więcej o sobie i danie innym
kawałka siebie.

Uczniowie uwielbiali te czterdzieści minut kreatywnego czasu każdego
tygodnia. Początkowo byli trochę skrępowani, ale po dwóch tygodniach
bardzo dobrze angażowali się w ćwiczenia. Było jasne, że niektóre
elementy procesu twórczego były bardziej atrakcyjne dla uczniów niż
inne, ale było w tym coś dla każdego. Były gry, ćwiczenia i ruch,
dyskusje i debaty, budowanie i tworzenie. Każdy student był w stanie
wnieść swój wkład w ten proces we wszystkich obszarach i uczyć się
nowych umiejętności i kompetencji w innych obszarach, w które zwykle
się nie angażuje, takich jak wyrażanie opinii i kreatywnych pomysłów.

1. Lekcje budowały poczucie tożsamości grupowej.
2. Komfort bycia częścią grupy dał uczestnikom pewność wyrażania własnych
opinii i dzielenia się doświadczeniami. Jest to ogromnie ważne dla tej grupy
dzieci, ponieważ często czują się samotne, próbując poruszać się po społecznym
krajobrazie.
3. Ponieważ mieliśmy tak wiele opcji, jeśli naprawdę coś im się nie podobało
(generalnie dlatego, że wypchnęło ich to ze strefy komfortu), mogliśmy
zaoferować im alternatywę.
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Dzięki ekspresji głosu i ruchu podczas ćwiczeń dramowych, dzieci
poczuły się bardziej komfortowo. Wykorzystując opowieść jako
bodziec, dzieci nie tylko rozwinęły swoją wyobraźnię, ale także
wzrosły ich zaufanie do siebie nawzajem i nawiązały nowe relacje.
Całe doświadczenie było bardzo aktywne i integracyjne oraz
sprzyjało uczestnictwu każdego dziecka. Stworzyło to
zrównoważone i bardziej demokratyczne środowisko uczenia się.

Lekcje programu, które zostały zastosowane w klasie, przyniosły
bardzo pozytywne rezultaty, ponieważ dzieci dobrze się bawiły i
głównie uczyły się wyrażać siebie fizycznie, ale także wyrażać
swoje uczucia. Rozwinęły również ważne umiejętności, takie jak
dyskutowanie, nie zgadzanie się lub obrona idei.

Grupa jest bardziej zintegrowana. Uczniowie dzięki wspólnym
doświadczeniom otrzymują nowe treści do zabawy podczas przerw.
Lubią przenosić zabawę w inne miejsca i czas. Ważne jest, aby były
to gry kreatywne, dynamiczne i „spokojne”, bez nastawienia na
rywalizację.

Dzięki zajęciom teatralnym dzieci jeszcze lepiej poznały się i zintegrowały,
nauczyły się rozmawiać i akceptować, stały się bardziej odważne i otwarte na
siebie, ale także w stosunku do różnych działań. Nauczyli się jasno wyrażać
swoje emocje.

Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Angażowały się
w zadania, wcielały się w role, uczyły współpracy w różnych
grupach. Szczególną popularnością cieszyły się gry dramowe,
wykorzystywane także jako przerywniki podczas lekcji.

Dzieci chętnie brały udział w zajęciach, bardzo często przenosiły zabawy
dramowe do wolnego czasu, przez co grupa była bardziej zintegrowana
ze sobą. Grupa stała się bardziej tolerancyjna i chętna do współpracy.
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Zwykle dzieci, które przychodzą na zajęcia pozalekcyjne, nie są tak
naprawdę zainteresowane robieniem czegokolwiek: wolałyby już
być w domu! Prawdą jest jednak, że lekcje Play It Out Loud były
świeżym sposobem na zaangażowanie ich w pracę zespołową.
Mieli dużo zabawy, a ich chęć i zaangażowanie w zajęcia
poprawiały się z sesji na sesję. Ogólnie rzecz biorąc, było to
pozytywne doświadczenie nie tylko dla dzieci, ale także dla
nauczycieli.

Wykonywanie ćwiczeń było niezłą zabawą. Potrzebowaliśmy
metodologii do prowadzenia zajęć teatralnych w klasie, a Play It
Out Loud dało nam szansę na wykonanie ich w odpowiednim
czasie. Obserwowanie zachowań niektórych dzieci było przydatnym
narzędziem do śledzenia ich osiągnięć i poprawy ich zachowania w
stosunku do reszty klasy. Generalnie nastrój klasy bardzo się
poprawił i teraz ich więź jest silniejsza i zdrowa.

Wszyscy świetnie się bawili, nie tylko dzieci, ale także my (jako
nauczyciele). Mieliśmy kilka nieśmiałych dzieci, które bardzo się
poprawiły dzięki tej metodologii i oczywiście Miguel wykonał
świetną robotę, a nawet zaprzyjaźnił się! Analiza zachowań
naszych uczniów była bardzo przydatna, aby zrozumieć ich potrzeby
i określony zestaw umiejętności.

Świetnie się bawili, a prowadzone zajęcia były świeżym sposobem na zaangażowanie dzieci w
inne podejście do dramy. Być może są przyzwyczajone do innych rodzajów dramy, takich jak
rzeczywiste scenariusze i dialogi, więc podobało im się to. Co więcej, nie mieli presji, by później
przedstawiać dramę przed innymi ludźmi (na przykład rodzicami), jak zwykle, więc ich podejście
do tych ćwiczeń było naprawdę zrelaksowane. Koncentrując się na głównym punkcie tych
działań i oczywiście przypadku Hugo, jego poprawa była sporym sukcesem. Nieustannie staramy
się znaleźć sposób, aby zaangażować go w kontakt z resztą grupy, a niektóre z tych ćwiczeń były
do tego bardzo przydatne. Ponadto śledzenie jego postępów i zachowania było interesujące i
pomoże nam nieco lepiej zrozumieć jego uczucia, lęki i postawę.
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Podsumowując, z wypowiedzi badanych nauczycieli, którzy przez 4 miesiące prowadzili zajęcia
dramowe z dziećmi, wyodrębniono następujące kategorie – rozwijane kompetencje:











dzieci stały się bardziej pewne siebie
praca zespołowa i współpraca
umiejętność słuchania
nowe przyjaźnie
wyrażanie emocji
akceptowanie siebie nawzajem
kreatywność
dobra zabawa
fizyczne wyrażanie siebie

Nauczyciele podkreślają, że drama rozwinęła pewność siebie dzieci i umiejętności publicznego
przemawiania. Wspierała również pracę grupową oraz budowanie nowych relacji i przyjaźni.
Najczęściej pojawiała się kategoria „praca zespołowa i współpraca”. Jeden z nauczycieli
podsumowuje to słowami:
„Całe to doświadczenie było bardzo aktywne i integracyjne oraz
sprzyjało uczestnictwu każdego dziecka. Stworzyło to
zrównoważone i bardziej demokratyczne środowisko uczenia się ”.

Ponadto dzieci bardzo lubiły zajęcia dramowe. Naprawdę podobało im się wchodzenie w role i
zabawa w dramę. Przenoszą nawet dramę na czas przerwy.
„Uczniowie, dzięki wspólnym doświadczeniom, mają nowe treści do
zabawy podczas przerw. Lubią przenosić zabawę w inne miejsca i czas.
Ważne jest, aby były to kreatywne, dynamiczne i „spokojne” gry, bez
nacisku na rywalizację ”

“Dzieci chętnie brały udział w zajęciach, bardzo często przenosiły zabawy
teatralne do wolnego czasu, co sprawiało, że grupa była ze sobą bardziej
zintegrowana. Grupa stała się bardziej tolerancyjna i chętna do
współpracy ”.
Projekt Paly It Out Loud był również narzędziem doskonalenia nauczycieli. Nauczyciele potwierdzają,
że kurs i przeprowadzone lekcje dramy były dla nich pozytywnym doświadczeniem. Starają się
włączyć dramę do swojej praktyki pedagogicznej:
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„Zwykle dzieci, które przychodzą na zajęcia pozalekcyjne, nie są tak
naprawdę zainteresowane robieniem czegokolwiek: wolałyby już być
w domu! Prawdą jest jednak, że lekcje Play It Out Loud były świeżym
sposobem na zaangażowanie ich w pracę zespołową. Mieli dużo
zabawy, a ich chęć i zaangażowanie w zajęcia poprawiały się z sesji
na sesję. Ogólnie było to pozytywne doświadczenie nie tylko dla
dzieciaków, ale także dla nauczycieli ”.

„Naprawdę podobało mi się prowadzenie tych lekcji. Dało mi to powód,
aby włączyć więcej dramy do mojej praktyki nauczycielskiej. Mojej
klasie podobała się każda sesja i użyliśmy pewnych elementów na
zajęciach z rodzicami, ponieważ dzieci tak postanowiły! Wszystkie
dzieci w klasie uczestniczyły w zajęciac. Większość chciała spróbować,
nie bojąc się oceny i podziału na „właściwe” lub „złe” elementy.
Ciekawie było zobaczyć, jak nieśmiałe społecznie dziecko rozwinęło się,
ale także jak zajęcia pokazały dzieci z mocnymi stronami, które nie
zawsze potrafią pokazać swoje umiejętności podczas zadań
pisemnych!”
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Zamiast zakończenia – jedno podziękowanie, jedna
prośba i jedno zaproszenie
Podziękowanie
Bardzo dziękujemy za czas poświęcony na przeczytanie niniejszego raportu. Jest on wynikiem pracy
ludzi zaangażowanych w rozwijanie kompetencji potrzebnych do radzenia sobie w życiu, czyli po
prostu w pomaganie innym w stawaniu się wciąż lepszym, mądrzejszym, zaangażowanym społecznie i
szczęśliwym człowiekiem.
Projekt powstał i został zrealizowany przez kilka zaangażowanych osób, które spotkały się kilka razy,
między innymi w Łodzi, stąd poniższe zdjęcie:

Osoby zaangażowane w realizację projektu (od lewej): Łukasz Wilczyński, Ewa Szczawińska,
Constantinos Andronis, Fabian Gomez, Aleksandra Staszyńska, Ruth Sayers, William Caughey, Patrice
Baldwin, Freda Manweiler, Costas Androulakis i Kamila Witerska.
Na zdjęciu nie ma jeszcze kilku osób zaangażowanych w realizację projektu: Magdalena Tomczak
(robiła zdjęcie), Niamh Clowry, Larissa Manley, Konstantinos Flouris, Nieves Verdejo, Carolina
Sorribes, Christopher Lawrence and Rubén Laguna.
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Prośba
Prosimy o rozpowszechnianie wyników raportu. Im więcej osób dowie się o wynikach raportu tym
więcej dzieci nieśmiałych ma szansę na pomoc. Ponadto wszystkie dzieci zyskują dzięki dramie
możliwość rozwijania kompetencji potrzebnych do radzenia sobie w życiu, takich jak być bardziej
pewnym siebie, pracować w zespole, słuchać się nawzajem, nawiązywać nowe przyjaźnie, wyrażać
swoje emocje, akceptować się nawzajem, być bardziej kreatywnym i po prostu dobrze się bawić.

Zaproszenie
Zapraszamy na stronę projektu - tam znajduje się raport i jeszcze więcej: narzędzia badawcze,
poszczególne lekcje dramowe do pobrania a także podręcznik dla nauczycieli zawierający wszystkie
20 lekcji dramowych.

http://playitoutloud.eu/
Zapraszamy!

