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TEATR W KLASIE. CYKL SPOTKAŃ TEATRALNYCH. EDYCJA 3 
 
Zasady zgłaszania si ę szkół 
 
1. W projekcie mogą wziąć udział szkoły ponadpodstawowe  (szkoły średnie oraz gimnazja od II 
klasy) z terenu województwa mazowieckiego , zgodnie z harmonogramem naboru i realizacji 
przedstawionym poniżej. 
do 28 lutego 2014 nabór szkół do I tury projektu  

marzec 2014 

3 marca – „PRO AN(N)A” 

10 marca – „Sebastian X” 

17 marca – „Kolorowa, czyli biało-

czerwona” 

Początek I tury projektu: 

otwarte spotkania informacyjne i pokazy spektakli „Teatru w Klasie”  
dla nauczycieli  

[Teatr Powszechny w Warszawie] 

marzec - 10 czerwiec 2014 realizacja spotkań w szkołach w ramach I tury  

10 - 30 czerwca 2014 otwarte warsztaty w Teatrze Powszechnym dla chętnych uczniów 
biorących udział w projekcie: warsztaty prowadzone przez aktorów 
występujących w spektaklach "Teatru w klasie" oraz  pedagogów teatru 
(praktyczna praca narzędziami teatralnymi nad tematami/problemami 
poruszanymi w spektaklach) 

15 sierpnia - 15 września  nabór szkół do II tury projektu 

Wrzesień 2014 

19 września, godz. 19.00 – 

„Uwodziciel” – premiera nowego 

spektaklu 

20 września, godz. 19.00 – 

„Uwodziciel” – premiera dla 

nauczycieli 

22 września 2014, godz. 19.00 - 
„PRO AN(N)A”  
 
23 września 2014, godz. 19.00 -  
„Kolorowa, czyli biało-czerwona”  
 
24 września 2014, godz. 19.00 – 

spektakl „Sebastian X”   

 

otwarte spotkania informacyjne i pokazy spektakli „Teatru w Klasie”  
dla nauczycieli w Teatrze Powszechnym 

[Teatr Powszechny w Warszawie] 
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październik - 10 grudnia realizacja spotkań w szkołach w ramach II tury 

10 - 21 grudnia 2014 otwarte warsztaty w Teatrze Powszechnym dla chętnych uczniów 
biorących udział w projekcie: warsztaty prowadzone przez aktorów 
występujących w spektaklach "Teatru w klasie" oraz  pedagogów teatru 
(praktyczna praca narzędziami teatralnymi nad tematami/problemami 
poruszanymi w spektaklach) 

 
Wydarzenia towarzysz ące w Teatrze Powszechnym:  
31 marca 2014 r. 

28 kwietnia 2014 r. 

26 maja 2014 r. 

 

trzy czytania współczesnych dramatów dla młodzieży, które mogłyby 
zostać włączone w projekt "Teatr w klasie" (wybór tekstu do nowego 
spektaklu z premierą we wrześniu; czytają uczniowie biorący udział w 
projekcie, reżyserują artyści zainteresowani realizacją nowego spektaklu 
w ramach projektu). Nabór chętnych uczniów do tej części będzie 
prowadzony niezależnie przez Teatr Powszechny.  

 
 
2. Szkoła zgłasza klasę bądź klasy chętne wziąć udział w projekcie poprzez wysłanie formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.powszechny.com w zakładce „Edukacja” na adres 
teatrwklasie@powszechny.com. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne są zgłoszenia 
telefoniczne pod numerem telefonu: 510131807.  
W tytule maila oraz formularza zgłoszeniowego powinna się znajdować nazwa szkoły, która zgłasza 
swój udział w projekcie oraz hasło: „zgłoszenie” (np. I Liceum Ogólnokształcące_zgłoszenie) 
3. W danej szkole może odbyć się od 1 do 3 spotka ń z dowolnie wybranymi spektaklami   
(np. 2 spotkania dla 2 klas z innym spektaklem w każdej z nich, 3 spotkania dla 3 klas z tym samym 
spektaklem itp.). Preferowane będą szkoły decydujące się na więcej niż 1 spotkanie.   
4. Przedstawiciel szkoły  (nauczyciel zgłaszający udział klasy w projekcie, pedagog/psycholog 
szkolny) obowi ązkowo  uczestniczy w spotkaniu informacyjnym i prezentacji  wybranego  
dla klasy spektaklu  na terenie Teatru Powszechnego w marcu 2014 lub we wrześniu 2014 r. 
 (w zależności od tury, w której bierze udział szkoła)  
5. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego i wyznaczeniu terminu spotkania, między szkoł ą a 
teatrem zostaje podpisana umowa o współpracy , wg wzoru przygotowanego przez Teatr 
Powszechny. Umowę należy podpisać przed realizacją projektu w szkole. 
6. W jednym spotkaniu „Teatru w klasie” uczestniczy jedna klasa  (maksymalnie 30 osób). Nie ma 
możliwości łączenia klas w ramach jednego spotkania.  
7. Każde spotkanie trwa dwie godziny lekcyjne (z przerwą między lekcjami) i obejmuje 2 części:  
- spektakl  
- dyskusję połączoną z elementami warsztatu, moderowaną przez psychologów Szkoły Wyższej 
Psychologii Społecznej. 
8. Na spotkaniach informacyjnych nauczyciele otrzymują materiały dodatkowe do pracy z młodzieżą 
po spotkaniu w szkole.  
9. Udział w projekcie jest płatny, zgodnie z zawartą umową.  
 
Szczegółowe informacje pod adresem: 
teatrwklasie@powszechny.com lub pod numerem telefonu: 510131807 

 

 


