
EDUKACJA KULTURALNA
RAPORT EWALUACYJNY

Jak opracować raport z ewaluacji?

① Raport ewaluacyjny to rodzaj przewodnika po projekcie. Zawiera krótki opis projektu, 
 listy celów i rezultatów, podsumowanie przebiegu realizacji i wrażeń z tym związanych.

② Raport wypełniamy po warsztacie wewnętrznym, na którym staramy się zebrać jak najwięcej   
 osób, które uczestniczyły w projekcie, w jego planowaniu i realizacji działań.

③ Do przygotowania raportu potrzebne będą opracowane wyniki z różnych etapów ewaluacji   
 oraz karty wypełnione w trakcie warsztatu wewnętrznego.

④ W raporcie zamieszczamy najciekawsze wizualizacje danych ewaluacyjnych (np. wykresy,  
 tabelki), cytaty, zdjęcia, rysunki. To uatrakcyjni raport i pozwoli zaoszczędzić mnóstwo słów.

⑤ Język raportu powinien być zwięzły, jasny. Posługujmy się konkretnymi  
 przykładam. Unikajmy długich opisów i uogólnień

⑥ Największą wartością ewaluacji jest możliwość uważnego przyjrzenia się swoim  
 działaniom – pogłębienia wiedzy o projekcie, zastanowienia się nad nim,  
 przedyskutowania wrażeń, podzielenia się pomysłami.

⑦  Przy podsumowywaniu projektu równie ważne co omówienie sukcesów, jest zastanowienie się  
 nad elementami, które mniej się udały. Refleksja nad niepowodzeniami pozwoli uniknąć  
 podobnych błędów przy kolejnych przedsięwzięciach.
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OPIS PROJEKTU    

Metryczka projektu
↗ Tytuł projektu

Główny cel projektu
↗ Czemu miał służyć projekt? Opis głównego celu w jednym — dwóch zdaniach.

↗ W osobnych punktach wypisz wszystkie zrealizowane elementy projektu według schematu: nazwa 
wydarzenia i rodzaj działania („Pan Hilary”, spektakl z udziałem dzieci) LUB (jeśli elementów było bar-
dzo wiele) tylko rodzaj działań i wskazanie liczby wydarzeń w danej kategorii np. warsztaty dla dzieci 
(10), pokazy filmowe (2), seminaria edukacyjne (3).



Organizacja pracy
 
↗ Krótki opis organizacji pracy. 

Jaki był sposób pracy przy projekcie? Kto przy nim pracował? Czy były to osoby z jednego czy z różnych 
działów? Czy były to osoby doświadczone w realizowaniu podobnych projektów, czy zdobywające 
nowe kompetencje? Jakie zauważamy zalety i wady przyjętych rozwiązań? Czym możemy się pochwa-
lić? Czego wolelibyśmy unikać w przyszłości?

Współpraca przy projekcie

↗ Opis współpracy przy projekcie.

Czy włączono partnerów spoza instytucji, organizacji? Jakich? Czy byli to nowi czy stali partnerzy,  
współpracownicy? Jak się powiodła współpraca? 
Na czym polegała współpraca (np. użyczenie sprzętu, ufundowanie nagród, konsultacje, pomoc  
merytoryczna)?
Czy zaangażowano wolontariuszy? Jakie zauważamy zalety i wady przyjętych rozwiązań? Czym możemy 
się pochwalić? Czego wolelibyśmy unikać w przyszłości?



UCZESTNICY    

Opis uczestników

↗ Krótka charakterystyka grup uczestników na podstawie obserwacji, ankiet ewaluacyjnych,  
wywiadów.
 
Co o nich wiemy? Jakie grupy osób reprezentowali? Jak byśmy ich scharakteryzowali? Co wiemy o ich sty-
lu życia tych osób? Kim są? Czym się zajmują? Co lubią? Czy często biorą udział w podobnych projektach? 
Czy znaliśmy ich wcześniej? 

Podstawowe wymiary charakterystyki:
 Wiek, płeć, wykształcenie (poziom, kierunek), 
zawód, styl życia  (np. zapracowani  
biznesmeni/ młode matki/… —  można  
nadawać grupom autorskie nazwy)

W opisie powinny znaleźć się określenia, które 
powiedzą o uczestnikach coś więcej np. grupa 
otwarta na nowe propozycje/ grupa  
wycofana/ grupa rozkojarzona/  
grupa aktywna/ grupa niezainteresowana



Odbiór projektu przez uczestników

↗ Jak odbierano poszczególne elementy projektu?  (m.in. cytaty, wykresy, zdjęcia oraz najważniejsze 
wnioski z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych przedstawione w punktach).



Dopasowanie do potrzeb, oczekiwań

↗ Czy wydarzenie było dobrze dostosowane do potrzeb odbiorców? Czy jego forma i treść były odpo-
wiednio dobrane do odbiorców (ich wieku, etapu edukacji itp.)
Czy odpowiadało oczekiwaniom odbiorców? Czego było za mało, za dużo? Co było mało angażujące?  
Za trudne? Co najbardziej zaciekawiało, angażowało?

Pobudzanie nowych zainteresowań

↗ Czy projekt wzbudził zainteresowanie? Dlaczego? Czy udało się objąć nim nowe osoby?
Czy można sądzić, że uczestnicy zainteresowali się nową tematyką, nowym sposobem spędzania czasu? 
Po czym można to poznać? Czy projekt zmienił coś w nawykach uczestników/ odbiorców?
Dlaczego tak się stało? Dlaczego nie? Co musiałoby się stać, by osiągnąć taki rezultat?



METODY PRACY    

Opis metod pracy

↗ Jakich metod pracy użyto podczas realizacji projektu? Które sprawdziły się najlepiej? 

↗ Czy projekt różnił się od dotychczasowych działań pod względem metod pracy (technik pracy z gru-
pą, nowych technologii, urządzeń, nowych materiałów, instrumentów)? Na czym polegały te różnice?  
Co było nowością? Jak można ocenić nowe metody? Czy się sprawdziły? Czy warto je wdrażać,  
upowszechniać? Czy warto ich używać w przyszłości? Czy będą wykorzystywane przy innych projektach?



PODSUMOWANIE PROJEKTU    

Podsumowanie realizacji

Lista najważniejszych efektów projektu, powodów 
do dumy 
(np. zdobyliśmy doświadczenie w organizacji gier 
miejskich, powstały pierwsze „tłumaczenia” ścieżki 
dźwiękowej dla osób niesłyszących)

Lista dobrych praktyk 

(Czego inni mogliby się od Was nauczyć?  
Co moglibyście polecić innym jako inspirację, 
dobrą praktykę?)



Wpływ projektu

Jak projekt wpłynął na instytucję/ organizację, 
realizatorów? (lista w punktach)

Jak projekt wpłynął na uczestników, odbiorców 
działań, społeczność? (lista w punktach)



Wnioski z projektu

Co można było zrobić inaczej?

Co było zaskakujące, różniło się od  
oczekiwań?

Co warto rozwijać w przyszłości?

Z czego należałoby zrezygnować?


	Tytul: Teatr łączy pokolenia
	lista elementów projektu: Warsztaty teatralne (3 grupy, łącznie 120 godzin zajęć)Występy (8)Szkolenie dla seniorów i osób z niepełnosprawnością  - intensywne warsztaty teatru aktywizującego (1 grupa, 30 godzin zajęć)Szkolenie kadry - intensywne warsztaty teatru aktywizującego (4 spotkania, 20 godzin zajęć)Sesje dyskusyjne (3)Wystąpienia konferencyjne (3)Wydanie publikacji książkowej (1)Prowadzenie, rozbudowanie i promocja portalu www.teatramatorski.pl (1)
	Cele projektu: Głównym celem projektu było wzmocnienie aktywności teatru amatorskiego z udziałem grup międzypokoleniowych, w tym upowszechnienie innowacyjnych praktyk i twórczych doświadczeń w dziedzinie edukacji teatralnej osób defaworyzowanych
	Organizacja pracy: Do pracy nad projektem zostali włączeni pracownicy z różnych działów, a o ich harmonijne współdziałanie zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów dbał koordynator. W realizację programu warsztatowego byli zaangażowani instruktorzy Stowarzyszenia posiadający duże doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, dobrze przygotowani do monitorowania procesu grupowego, a także do sprostania wyzwaniom artystycznym. Platformą www.teatramatorski.pl zajęła się osoba, która od dwóch lat prowadzi ten portal, jest z wykształcenia teatrologiem i ma wieloletnie doświadczenie w pracy redakcyjnej. Nad sprawną organizacją działań projektu czuwał zespół administracyjny, osoby od lat realizujące z powodzeniem inicjatywy Stowarzyszenia. 
	Współpraca przy projekcie: W realizację projektu były zaangażowane organizacje partnerskie współpracujące od lat ze Stowarzyszeniem: Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa”, Subrejonowy Ośrodek Leczenia Psychiatrycznego „Olszówka”, Polski Związek Głuchych, Klub Garnizonowy „Dom Żołnierza” i Teatr Lalek Banialuka w Bielsku-Białej oraz Expedition Metropolis z Berlina. Dzięki wsparciu lokalnych placówek otrzymaliśmy pomoc przy naborze uczestników, pomoc psychologiczną na zajęciach, pomoc tłumacza migowego. Mieliśmy również zapewnione bezpłatnie pomieszczenia do prowadzenia zajęć warsztatowych i sale widowiskowe na występy. Udział partnerów w projekcie przyczynił się do zwiększenia zasięgu jego oddziaływania. Na podkreślenie zasługuje szczególnie promocja teatru amatorskiego w ramach prestiżowego międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej oraz międzynarodowego festiwalu teatralnego w Berlinie. Współpraca z partnerami zagranicznymi w Niemczech (Evangelische Akademie, Bad Boll)  i we Włoszech (Centro Studi Opera Don Calabria) zaowocowała pozyskaniem przez stowarzyszenie nowych metod pracy twórczej i wydaniem kolejnej publikacji.Istotny wkład w realizację projektu wniosło zaangażowanie wolontariuszy. Były to zarówno osoby, które pomagają nam co roku, jak i nowe wolontariuszki, które odpowiedziały na nasz apel  o pomoc w przygotowaniu scenografii i lalek do spektaklu „Bajka o dwugłowych smokach” Teatru Grodzkiego Junior. Ich udział w pracach grupy okazał się kluczowy dla realizacji  widowiska i zadecydował o jego pięknym wizualnym kształcie. Także dla obu wolontariuszek praca teatralna była bardzo cennym doświadczeniem. Żadna z nich nie miała wcześniej okazji wykonywać zadań scenograficznych, choć obie mają przygotowanie plastyczne. Przygoda z teatrem lalek stała się dla nich ważną inspiracją, a jedna z wolontariuszek nadal współpracuje z grupą i pomaga w wykonaniu rekwizytów do nowego spektaklu.
	Lista efektów pracy 4: 1.Uczestnicy warsztatów teatralnych i szkoleń z zakresu „Teatru aktywizującego” - osoby z grup defaworyzowanych- 37 osób- 22 kobiety i 15 mężczyzn. -  8 osób  w wieku 25-35 lat, 17 osób w wieku 36-60 lat, 12 osób w wieku powyżej 60 lat. -  12 osób ma podstawowe wykształcenie, 15- zasadnicze, 7-średnie, 2  licencjat i 1 - wyższe - 3 osoby mają stałą pracę, 1 pracuje dorywczo , a pozostali (33 osoby) są na rencie lub emeryturzeJest to grupa wewnętrznie zróżnicowana, obejmująca osoby zmagające się z różnymi problemami życiowymi, w tym osoby niepełnosprawne intelektualnie, fizycznie i psychicznie oraz niesłyszące2. Uczestnicy szkoleń dla kadry (Teatr Aktywizujący) - osoby pracujące, z wyższym wykształceniem, aktywne w obszarze edukacji, terapii oraz różnorodnych programów pomocowych- 10 osób  - 9 kobiet i 1 mężczyzna,- 1 osoba w wieku 18-24 lat, 1 osoba w wieku 25-35 lat, pozostali (8 osób) w wieku  36-60 lat.- wszyscy mają wyższe wykształcenie- 2 osoby pracują dorywczo, a pozostali mają stałą pracęTa grupa obejmuje przedstawicieli różnych zawodów, między innymi: terapeuta, psycholog, pedagog, instruktor zajęciowy, asystent osób niepełnosprawnych, doradca zawodowy. 3. Użytkownicy portalu www.teatramatorski.plJest to najliczniejsza grupa beneficjentów projektu, która częściowo pozostaje anonimowa. Jednak scharakteryzowanie tej grupy jest możliwe na podstawie licznych meili, jakie otrzymaliśmy w trakcie projektu. Wynika z nich, że użytkownicy portalu to przede wszystkim opiekunowie amatorskich grup teatralnych (w różnym wieku) – nauczyciele rozmaitych specjalności, zwłaszcza poloniści, instruktorzy zajęciowi, księża, pracownicy placówek wychowawczych i readaptacyjnych z całej Polski.
	Lista dobrych praktyk 4: Opisane powyżej grupy można dodatkowo scharakteryzować na podstawie ankiet ewaluacyjnych, informacji zwrotnej zawartej w korespondencji meilowej oraz obserwacji osób realizujących poszczególne zadania.1.Uczestnicy zajęć teatralnychJest to grupa szczególna ze względu na wielość i różnorodność  problemów, z jakimi spotykają się na co dzień jej członkowie. Osoby niepełnosprawne muszą przezwyciężać bariery osobowościowe i zdrowotne, które mają bezpośredni wpływ na ich funkcjonowanie w zespole. Aktywność i kreatywność tej grupy musi być stale pobudzana przez prowadzącego zajęcia. Także komunikacja jest tu niezwykle istotna (część uczestników to osoby głuche) i wymaga dodatkowej uwagi oraz zastosowania właściwych metod pracy. Podkreślić jednak należy, że uczestnicy zajęć teatralnych, pomimo wymienionych ograniczeń i trudności, wykazywali zaangażowanie, prezentowali własne propozycje artystyczne i aktywnie włączali się w proces twórczy, na przykład projektowali i tworzyli elementy scenografii, znajdowali sposoby animacji lalek.2.Uczestnicy szkoleńGrupa ta składała się z osób aktywnych zawodowo i poszukujących środków  i pomysłów, które wzbogacą ich kwalifikacje oraz osobowość. Uczestnicy ujawnili podczas zajęć twórcze umiejętności, spontaniczność, zdolność do uważnej i krytycznej percepcji, umiejętność pracy w grupie oraz otwartość na nowatorskie i niekonwencjonalne metody pracy.3.Użytkownicy portaluTę grupę można określić jako aktywnych animatorów inicjatyw kulturalnych w lokalnej społeczności. Tworzą ją zarówno osoby działające od lat w amatorskim ruchu teatralnym, jak i początkujący twórcy. Cechuje ich ciekawość, pasja poszukiwania nowych pomysłów i rozwiązań artystycznych oraz chęć rozwijania się i podnoszenia kwalifikacji, umiejętności i skuteczności działania.
	Odbiór projektu przez uczestników: Od wszystkich grup beneficjentów projektu została pozyskana informacja zwrotna dotycząca oceny poszczególnych działań. 1.Uczestnicy zajęć teatralnych wysoko oceniali prowadzących, organizację spotkań, atmosferę stworzoną na warsztatach i efekty wspólnej pracy. Podkreślali, że „zajęcia były ciekawe, nietypowe, odpowiednie dla nich i godne polecenia”. Wszyscy chcieliby uczestniczyć dalej w takich przedsięwzięciach (wykresy i zdjęcia dołączono w osobnym załączniku).Wybrane wypowiedzi uczestników:"Aby były podobne projekty. Dla nas jest to terapia” (uczestnik warsztatów w Subrejonowym Ośrodku Leczenia Psychiatrycznego w Olszówce).Co udało nam się stworzyć, osiągnąć, wypracować? "Zgranie całej grupy"; "Duże zaangażowanie wszystkich";" Stworzenie przedstawienia"; "Wyjazdy"; " Występy przed publicznością"; "Poznanie kultury".Co było dla każdego z nas, osobiście, najważniejsze i najcenniejsze w tym teatralnym doświadczeniu? Co uważamy za sukces? " Otwarcie się"; "Współpraca w grupie";  "Pokazanie swoich umiejętności"; "Przełamanie swoich ograniczeń";  "Pomaganie innym"; "Dla mnie ciekawym doświadczeniem było, ze tak liczna grupa ludzi wie, co ma grać, nie przeszkadzając sobie w spektaklu. A także wie, jak pokazać sedno sprawy, czyli istotę spektaklu".2.Uczestnicy szkoleń podkreślali atrakcyjność i przydatność zaproponowanych technik i praktycznych ćwiczeń. Deklarowali zamiar wykorzystania zdobytej wiedzy w swoich własnych działaniach i chęć udziału w podobnych sesjach. Z satysfakcją przyjęli publikację jako cenną pomoc dydaktyczną.Wybrane wypowiedzi uczestników:"Ciekawe, aktywizujące, wyjątkowe. Bardzo dobre warsztaty"."Aby podobnych spotkań było więcej. One wzbogacają pracę człowieka z drugim człowiekiem. Dają motywację do działania"."Fantastyczna grupa, prowadzący, bardzo inspirujące pomysły na przyszłość"."Zajęcia bardzo mnie zainspirowały, urozmaicą moją pracę zawodową".3.Użytkownicy portalu spontanicznie wyrażali podziękowania za utworzenie i prowadzenie strony internetowej zawierającej scenariusze teatralne. Wskazywali na fakt, że portal wypełnia lukę w zasobach, z których mogą korzystać twórcy teatru amatorskiego. Ich zdaniem potrzebna jest jeszcze szersza promocja strony oraz udoskonalenie jej szaty graficznej.Wybrane wypowiedzi użytkowników:"Odnalazłem Państwa stronę w Internecie. Jestem dyrektorem naczelnym i artystycznym niedawno powstałego amatorskiego teatru Szybkiej Obsługi w Zabrzu. Będziemy mieli swoją premierę we wrześniu. Odnoszę się z zapytaniem czy możemy wykorzystywać Państwa scenariusze na scenie? Przeczytałem kilka z nich i jestem zachwycony, bardzo chętnie stworzył bym do nich adaptacje".„Cieszę się, że natrafiłam na Państwa portal, gdyż odnalazłam na nim to, czego szukałam." "Jestem nauczycielem języka polskiego. Dziękuję za założenie strony, ponieważ jest rewelacyjna. Bardzo trudno znaleźć interesujący tekst dla grupy młodzieżowej" „Z pewnością przydałoby się więcej zdjęć, a nawet materiałów multimedialnych-fragmenty spektakli czy muzyka, którą można byłoby wykorzystać w przedstawieniach”.
	Dopasowanie potrzeb, oczekiwań: Jak wynika z przytoczonych powyżej wypowiedzi beneficjentów projektu, wszystkie zrealizowane działania odpowiadały na rzeczywiste potrzeby różnych grup społecznych i były dostosowane do ich możliwości oraz specyficznych ograniczeń. Tak pozytywna ocena inicjatywy przez samych odbiorców jest efektem starannego i przemyślanego zaplanowania oferty programowej skierowanej do osób niepełnosprawnych oraz do kadry zajmującej się zawodowo wspieraniem grup defaworyzowanych i rozwijaniem amatorskiego ruchu teatralnego. Na szczególne podkreślenie zasługują następujące elementy i aspekty zrealizowanych działań:- Warsztaty teatralneProgram zajęć miał przede wszystkim charakter aktywizujący, dlatego liderzy wszystkich grup szczególny nacisk położyli na znalezienie dla każdego uczestnika właściwej roli i zadań odpowiadających jego możliwościom. Zrezygnowano na przykład z wykorzystania obszernych partii tekstu w przedstawieniach, które są trudne do pamięciowego opanowania przez osoby starsze czy z obniżoną norma intelektualną i całkowicie wykluczają osoby niesłyszące. Zaproponowane  formy przekazu wizualnego i ekspresji ciała okazały się dla uczestników łatwiejsze, bardziej dostępne. Proces pracy twórczej zmierzał zawsze do uzyskania wymiernych rezultatów – stworzenia widowiska teatralnego i zaprezentowania go publiczności. Dla osób, które doświadczają na co dzień społecznej izolacji i są postrzegane jako „gorsze”, szansa zaistnienia w roli samodzielnych twórców ma ogromne znaczenie. Daje im poczucie siły i własnej wartości, jest formą terapii i wielostronnego rozwoju, nie tylko artystycznego. Możliwość publicznego występu miała dla uczestników zajęć charakter motywujący i przyczyniła się do wysokiej frekwencji, do integracji i trwałości poszczególnych grup. Najczęściej powtarzającą się deklaracją uczestników warsztatów była chęć kontynuacji pracy teatralnej i zwiększenie liczby godzin zajęć oraz liczby występów.- Szkolenia dla kadry i publikacjaGłówny nacisk w opracowaniu i realizacji programu szkoleniowego został położony na praktyczny, warsztatowy charakter zajęć. Było to odpowiedzią na zgłaszaną wielokrotnie przez środowiska pedagogów, terapeutów, pracowników socjalnych czy instruktorów zajęciowych potrzebę poznawania konkretnych metod pracy z różnymi grupami. Sesje szkoleniowe były również zorientowane na stymulowanie wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, czyli na proces wzajemnego uczenia się od siebie. Również publikacja została opracowana w taki sposób, by zaprezentowane w niej techniki i ćwiczenia były klarownie opisane i łatwe do przeniesienia na inny grunt. Tę właśnie praktyczność oraz instruktażowość broszury jej pierwsi czytelnicy wskazywali jako największą zaletę. -Portal www.teatramatorski.plNauczyciele, instruktorzy i opiekunowie grup teatralnych biorący udział w prowadzonych przez stowarzyszenie warsztatach i szkoleniach od dawna wskazują brak odpowiednich źródeł literackich i tekstów, czyli scenariuszy teatralnych jako jeden z najważniejszych problemów w swojej pracy. Pozyskane w ramach projektu nowe teksty sztuk scenicznych, które zostały zamieszczone na portalu stanowią bogaty zbiór tematów i konwencji nadających się do twórczego wykorzystania w ruchu amatorskim – w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami. W zbiorze scenariuszy znalazły się tak różne propozycje, jak historyjka o rudym kotku dla najmłodszych, humorystyczny scenariusz na temat wyboru żony czy autorska propozycja widowiska pasyjnego. Właśnie ta różnorodność tekstów najlepiej odpowiada na zróżnicowane potrzeby grup teatralnych działających w odmiennych środowiskach –  w szkołach, domach kultury, placówkach opiekuńczych, przy parafiach. 
	Pobudzanie nowych zainteresowań: Analizując oddziaływanie projektu pod kątem pobudzania nowych zainteresowań, podkreślić należy następujące pozytywne efekty przedsięwzięcia: -Uczestnicy zajęć warsztatowych mieli okazję podjąć się nowych wyzwań i sprawdzić swoje możliwości w różnych dziedzinach aktywności: w pracy nad rolą teatralną (trening samodyscypliny, wytrwałości, przełamywania osobowościowych ograniczeń i odkrywanie własnych talentów), w działaniach plastycznych (projektowanie i wykonywanie elementów scenografii), w akcjach organizacyjnych (przygotowania do występów), Jednym z przykładów nowych zadań, jakim musieli sprostać uczestnicy warsztatów było stworzenie przez Teatr Grodzki Junior spektaklu dla dzieci. Wcześniej zespół  pracował nad przedstawieniami dla dorosłych. Z kolei uczestnicy zajęć w ŚDS „Podkowa” eksperymentowali z różnymi formami teatru cieni, poznając dzięki temu zupełnie nowe środki ekspresji scenicznej. Członkowie wszystkich grup pogłębili umiejętność pracy zespołowej, co znajduje przełożenie na ich funkcjonowanie w codziennym życiu. -Artystyczne rezultaty pracy warsztatowej okazały się na tyle ciekawe i atrakcyjne, że zyskały uznanie widzów, w tym między innymi profesjonalnych artystów, studentów pedagogiki, nauczycieli różnych specjalności, terapeutów oraz instruktorów teatralnych. Wiele z tych osób po raz pierwszy bezpośrednio zetknęło się z teatralną twórczością amatorską na wysokim artystycznym poziomie, zwłaszcza dzięki pokazom zrealizowanych widowisk podczas Beskidzkiego Święta Małych i Dużych, Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej, a także imprezy podsumowującej konkurs „Wiedza o psychiatrii”. Po spektaklach widzowie często nawiązywali kontakt z wykonawcami i opiekunami grup, pytali o tajniki budowy lalek i o szczegóły pracy w różnych konwencjach teatralnych, deklarując chęć wykorzystania podobnych środków scenicznych w swojej własnej pracy.-Wzbogacenie zasobów portalu Teatr Amatorski oraz jego efektywna promocja pomogły grupom twórczym w całej Polsce znaleźć nowe tematy i konwencje teatralne do wykorzystania w codziennej pracy warsztatowej. Długa lista przedstawień inspirowanych naszą bazą tekstów świadczy o tym, że wielu instruktorów skorzystało z pomysłów zaprezentowanych na platformie i zaraziło teatralną pasją swoich podopiecznych.-Wśród uczestników szkolenia z zakresu teatru aktywizującego znalazły się osoby, które dotychczas nie były związane ze sztuką sceniczną. Teatr jako forma kształcenia, samokształcenia i twórczej aktywności spełnił ich oczekiwania. Forma prowadzenia zajęć i zamieszczone w broszurze materiały dydaktyczne zaciekawiły uczestników i stały się dla nich inspiracją do dalszych poszukiwań i rozwoju.-Kompleksowość i różnorodność zrealizowanych działań przyczyniła się do efektywnej promocji  teatru amatorskiego i pozwoliła na dotarcie do nowych kręgów odbiorców. Nagłośniona została potrzeba ciągłego poszukiwania nowatorskich, niekonwencjonalnych sposobów na twórcze rozwijanie i wzbogacanie edukacji teatralnej.
	Opis metod pracy: W pracy warsztatowej wykorzystane zostały metody i działania wypracowane przez Stowarzyszenie min. skupienie się na pracy zespołowej, śmiałym odkrywaniu i rozwijaniu talentów artystycznych. Stowarzyszenie Teatr Grodzki od lat promuje formy teatru lalek, teatru plastycznego czy teatru cieni w pracy z osobami z niepełnosprawnością oraz seniorami. Umożliwia to uczestnikom skupienie się na operowaniu przedmiotem bez strachu przed niezręcznym zaprezentowanie się na scenie. Spektakle odbywają się bez słów, z ograniczonymi wypowiedziami lub nagraną wcześniej ścieżką dźwiękową. Są one przygotowane na najwyższym możliwym poziomie artystycznym, stąd częste zaproszenia dla naszych grup na ogólnopolskie i międzynarodowe występy. Z instruktorami współpracują terapeuci z placówki, a w przypadku osób niesłyszących tłumacz języka migowego. Dla seniorów i osób niepełnosprawnych w  młodym i średnim wieku przygotowaliśmy program szkoleniowy teatru aktywizującego wprowadzany na podstawie doświadczeń włoskiej organizacji Centro Studi Opera Don Calabria w ramach międzynarodowego projektu THEATRE. Była to nowość jeżeli chodzi o koncepcje całości pięciu ćwiczeń teatralnych wraz z ich oprawą psychologiczną- metodyczną. Całość ta zbudowana z ćwiczeń znanych, stanowi nowum dzięki wskazaniu schodowej struktury, które tworzą owe ćwiczenia oraz komentarza do sytuacji, w których ten ciąg może być zastosowany. Publikacja, która powstała w ramach projektu przedstawia pełny obraz tej metody. Ogólnie rzecz biorąc włoska metoda Teatru aktywizującego ma  na celu rozwój osobisty uczestników i zachęcenie ich do podjęcia większej aktywności poprzez podjęcie/kontynuację edukacji zawodowej lub, w przypadku seniorów, do większej aktywności społecznej. Teatr aktywizujący – obok swoich czysto artystycznych celów i poszukiwań może pełnić wiele innych funkcji związanych z edukacją, terapią, a nawet przysposobieniem do zawodu.  
	Lista efektów pracy: Realizacja projektu przyniosła wymierne rezultaty, których wartość potwierdzili bezpośredni i pośredni uczestnicy inicjatywy, jak to zostało opisane powyżej. Na szczególne wyróżnienie zasługują dwa zjawiska będące efektem projektu. 1.Portal internetowy prezentujący teksty sceniczne zyskał uznanie twórców teatru amatorskiego w całej Polsce. Działa nieprzerwanie od 2006 roku, kiedy to został utworzony przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury. Dzięki zintensyfikowanej promocji i poszerzeniu bazy scenariuszy w ramach projektu powstało wiele nowych widowisk inspirowanych platformą. W ubiegłym roku odnotowano 30 000 wejść na stronę, co wskazuje na jej rangę w upowszechnianiu działań teatralnych. Wiele spektakli powstałych z inspiracji portalem było prezentowanych na ogólnopolskich przeglądach teatralnych, niektóre zdobyły nagrody i wyróżnienia. .2. Grupy teatralne działające w ramach projektu stworzyły wartościowe widowiska i zdobyły wyrazy uznania dla swoich osiągnięć dzięki spotkaniom z publicznością. Jeden z zespołów objętych projektem - „Teatr Grodzki Junior” otrzymał zaproszenie do udziału i wystąpił w ramach prestiżowego  XXVI Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku- Białej oraz na Międzynarodowym Festiwalu Teatru Społecznościowego w Berlinie. W czasie występu w Niemczech dzieci, które oglądały spektakl przyłączyły się do aktorów na scenie i próbowały wraz z nimi wykonać finałową piosenkę w języku migowym. Było to zaskakujące i niezwykle satysfakcjonujące zespół wydarzenie. 
	Lista dobrych praktyk: 1. Sposób pracy i podejścia do osób o zróżnicowanym potencjale, integracja niepełnosprawnych i sprawnych, młodszych i starszych pozwalająca stworzyć właściwe warunki do wspólnego twórczego działania. Szczególnym przykładem jest tu grupa Teatr Grodzki Junior, w której spotykają się i współdziałają osoby słyszące i niesłyszące, niepełnosprawne intelektualnie i z bardzo różnych grup wiekowych (przedział od 30 do 80 lat). W tym zespole grają też trzy małżeństwa oraz matka z niepełnosprawnym synem. Istnienie i sprawne funkcjonowanie tak głęboko zróżnicowanych wewnętrznie grup jest rzadkim zjawiskiem w teatrze amatorskim. Najczęściej zespoły artystyczne gromadzą na przykład same tylko osoby niesłyszące, lub tylko niepełnosprawne intelektualnie. 2. Tworzenie spektakli opartych na teatrze plastycznym, a zwłaszcza wykorzystanie potencjału sztuki lalkowej, która pozwala aktorom-amatorom ukryć się za przedmiotem i w ten sposób pokonać bariery lęku czy onieśmielenia. Dodatkowo ta forma ekspresji scenicznej jest bardzo atrakcyjna dla odbiorców, wywołuje żywe reakcje i buduje szczególną łączność pomiędzy sceną i widownią. 3. Wykorzystanie w pracy warsztatowej dokonań samych uczestników ( na przykład ich twórczości poetyckiej, jak to miało miejsce w ŚDS „Podkowa”) i odwołanie się do świata ich przeżyć i codziennych problemów. Takie podejście pozwala na współkreację przedstawień przez członków grupy. Scena staje się dla nich miejscem osobistej ekspresji, dialogu z innymi, a jednocześnie sposobem na odbudowanie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości.
	Lista efektów pracy 1: 1. Inicjatywa przyczyniła się do tworzenia sieci podmiotów działających na rzecz teatru amatorskiego. Podczas projektu odbywały się liczne działania integracyjne, pozwalające na dialog i współpracę różnych środowisk. Pozwoliło to nawiązać nowe kontakty z instytucjami, osobami i innymi podmiotami, dla których teatr jest istotnym działaniem bądź pasją. 2. Dzięki projektowi udało się poszerzyć i skonsolidować działalność Stowarzyszenia w obszarze teatru. Nastąpiła wymiana doświadczeń i powiązanie działań osób, które do tej pory w tym obszarze nie pracowały. Ze względu na międzynarodowy wymiar przedsięwzięcia, spektakle wystawiane za granicą i udział w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej kadra stowarzyszenia zyskała nowe doświadczenia i kwalifikacje, a także większą sprawność organizacyjną. 3 Projekt pozwolił na wydanie publikacji prezentującej cenną metodę działań teatralnych. Dzięki temu zwiększyła się liczba osób i instytucji zainteresowanych naszymi programami. Ten aspekt wspomógł również realizację jednego z ważnych elementów misji stowarzyszenia jakim jest upowszechnianie metod teatralnych oraz ich zastosowania w kształceniu i edukacji.3. W ramach projektu udało się w zdecydowany sposób poszerzyć zakres oddziaływania portalu www.teatramatorski.pl , co wpłynęło na wzmocnienie pozycji stowarzyszenia jako inicjatora i popularyzatora dobrych praktyk w dziedzinie teatru amatorskiego w skali całego kraju.
	Lista dobrych praktyk 1: 1. Zrealizowane działania warsztatowe pozwoliły osobom ze środowisk defaworyzowanych na aktywne uczestnictwo w kulturze, rozwinęły ich kreatywność i umiejętności społeczne. Pozwoliły na przełamanie barier i schematów w działaniu i myśleniu. Uczestnicy zajęć mieli możliwość sprawdzenia się w nowej roli. Nie byli traktowani jako np. pacjenci w przypadku osób chorych psychicznie, lecz jak aktorzy, partnerzy aktywnie uczestniczący w przygotowaniu czegoś ważnego, istotnego - tworzyli spektakl teatralny. Uczestnicy zawsze byli podmiotem działań, a nie klientem, przedmiotem bądź pacjentem. Spotkania teatralne były dla uczestników jedną z nielicznych możliwości spędzenia czasu w sposób ciekawy, twórczy. Udział w zajęciach pomógł w przełamywaniu barier i ograniczeń związanych ze stereotypem osoby niepełnosprawnej, dało to możliwość dowartościowania tych osób. Sukces, brawa, piękny spektakl nagradzany aplauzem widowni pokazał wszystkim aktorom ich wartość. 2. Poprzez działania projektowe zmienił się stosunek otoczenia do osób niepełnosprawnych. Dzięki prezentacjom widowisk warsztatowych, szeroka publiczność miała okazję poznać osoby niepełnosprawne jako twórców rzeczy pięknych i wzruszających, wartościowych, a nie osoby wymagające jedynie wsparcia i litości. Wszystkie grupy warsztatowe stworzyły widowiska, które zyskały uznanie publiczności. 3. Rozbudowa i promocja portalu w istotny sposób wsparły rozwój amatorskiego ruchu teatralnego w całej Polsce. Z zasobów portalu skorzystały grupy twórcze dzieci, młodzieży i dorosłych, których opiekunowie czerpali inspirację z opublikowanych tekstów.4. Uczestnicy sesji promocyjnych i konferencji, podczas których prezentowane były działania projektu zyskali wgląd w dokonania i rozmaitość przedsięwzięć  w dziedzinie amatorskiego ruchu teatralnego. Mieli tez okazję do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń. 
	Lista efektów pracy 2: Wszystkie zakładane cele w projekcie udało się zrealizować. Uczestnicy i odbiorcy byli usatysfakcjonowani i wysoko ocenili zaproponowane działania, co potwierdza ich efektywność i nie wskazuje na konieczność zmian. Jedynie użytkownicy platformy Teatr Amatorski zwracali uwagę na możliwość udoskonalenia szaty graficznej strony i na rozbudowanie jej w zakresie porad dla twórców oraz zamieszczenia materiałów wizualnych.
	Lista efektów pracy 3: Podczas realizacji projektu nie pojawiły się żadne zaskakujące zjawiska, ponieważ działania zostały zaplanowane na podstawie wieloletnich doświadczeń i sprawdzonych metod pracy. 
	Lista dobrych praktyk 2: 1. Ze względu na duże zainteresowanie portalem www.teatramatorski.pl, z którego korzystają nauczyciele, instruktorzy i opiekunowie grup artystycznych w całej Polsce zdecydowanie warto w dalszym ciągu pozyskiwać nowych autorów, zamieszczać kolejne scenariusze i promować przedsięwzięcia teatralne inspirowane platformą. 2. Realizacja programu warsztatów teatralnych potwierdziła ich ważną funkcję w przezwyciężaniu zjawiska społecznego wykluczenia. Zajęcia twórcze odpowiadają na rzeczywistą potrzebę uczestników, którzy na co dzień pozostają w izolacji i są pozbawieni możliwości rozwoju. Dlatego program ten jest przez nas kontynuowany w roku bieżącym (w okrojonym zakresie ze względu na brak środków) i podejmujemy ciągłe starania o jego utrzymanie i rozwijanie.3. Szkolenia dla osób prowadzących działania twórcze w różnych instytucjach spotykają się niezmiennie z bardzo dużym zainteresowaniem środowiska nauczycieli, terapeutów i wychowawców. Podkreślają oni wielką potrzebę stałego rozwijania swoich kompetencji i umiejętności, dlatego warto nadal rozwijać ofertę szkoleniową.
	Lista dobrych praktyk 3: Z informacji zwrotnej pozyskanej od uczestników i beneficjentów projektu wynika, że wszystkie podjęte działania odpowiadały na rzeczywiste potrzeby i zainteresowania grup docelowych, nie ma więc wskazań, by z nich rezygnować..


