konferencja

konferencja

p a r t n e r:

spis treści
1. Różne ścieżki kształcenia. Gdzie i jak kształcić szczęśliwych, spełnionych
animatorów kultury, pedagogów teatru, instruktorów teatralnych, edukatorów
i artystów działających na polu edukacji teatralnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2. Jak znaleźć złoty środek w pracy teatralnej z grupą między procesem
a efektem końcowym. Jak nie zagubić siebie ani grupy podczas pracy warsztatowej
i zarazem nie stracić z oczu potrzeby artystycznego efektu . . . . . . . . . . . . . . . 12
3. Rozwój publiczności jako zagadnienie dla całego warszawskiego środowiska
teatralnego. Współistnienie i praca w Warszawie animatorów, edukatorów,
instruktorów teatralnych, pedagogów teatru to obojętna koegzystencja
czy twórcza wymiana i wspólnota? Czy i co możemy wspólnie tworzyć? . . . . . . . . 18
4. Młodzież w teatrze i teatr (dla) młodzieży. Szkolne przeglądy i festiwale teatralne
– zabawa czy wstęp do profesjonalnej pracy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Wydział Wiedzy o Teatrze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1

Różne ścieżki kształcenia. Gdzie i jak kształcić
szczęśliwych, spełnionych animatorów kultury,
pedagogów teatru, instruktorów teatralnych, edukatorów
i artystów działających na polu edukacji teatralnej.
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Zofia Dworakowska,
IKP UW
Katarzyna Gawkowska,
Teatr Ochota
Beata Szczucińska,
Akademia Teatralna
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Dyskusja w trakcie warsztatów kształtowała
się wokół zagadnień związanych z ofertą edukacyjną
w obszarze wiedzy o teatrze, pedagogiki teatru czy
animacji kultury, zarówno w wymiarze teorii, jak
i praktyki.
Mamy dziś w Warszawie bogatą ofertę
Dyskusja w trakcie warsztatówkształcenia
kształtowała się wokół zagadnień
na wszystkich niemal poziomach:
związanych z ofertą edukacyjną w obszarze wiedzy o teatrze, pedagogiki
studiów magisterskich (Wiedza o Teatrze
teatru czy animacji kultury – zarówno w wymiarze teorii, jak i praktyki.
w Akademii Teatralnej czy Animacja Kultury na
Mamy dziś w Warszawie bogatą ofertę kształcenia na wszystkich
IKP UW), studiów podyplomowych (Pedagogika
niemal poziomach: studiów magisterskich (Wiedza o Teatrze w Akademii
Teatru na IKP UW), kursów instruktorskich
Teatralnej czy Animacja Kultury na IKP UW), studiów podyplomowych
(np. kurs instruktorski w Ognisku Ochoty), warsztatów
(Pedagogika Teatru na IKP UW), kursów instruktorskich (np. kurs instruktorski
(takich jak „Lekcja Teatru” w Teatrze Polskim,
w Ognisku Ochoty), warsztatów (takich jak „Lekcja Teatru” w Teatrze Polskim,
„TRudne tematy” w TR WARSZAWA, Ostry Dyżur
„TRudne tematy” w TR Warszawa, Ostry Dyżur Pedagogiczno-Teatralny).
Pedagogiczno-Teatralny).
W tej wielości ważne jest rozpoznanie swojej ścieżki, zainteresowań,
W tej wielości ważne jest rozpoznanie swojej
a także swojego potencjału. Każdy z nas – pedagogów teatru, instruktorów,
ścieżki, zainteresowań, a także swojego potencjału.
edukatorów, animatorów – ma głód i chęć uczenia się, poznawania nowych
Każdy z nas – pedagogów teatru, instruktorów,
teorii, technik, metod pracy. Niektórzy pragną się też dzielić z innymi tym,
edukatorów, animatorów – ma głód i chęć uczenia
co już wiedzą i umieją. Jesteśmy na różnych etapach życia i dlatego tak
się, poznawania nowych teorii, technik, metod
ważne jest, aby znaleźć dla siebie najlepszą ścieżkę kształcenia.
pracy. Niektórzy pragną się też dzielić z innymi
tym, co już wiedzą i umieją. Jesteśmy na różnych
etapach życia i dlatego tak ważne jest, aby znaleźć
dla siebie najlepszą ścieżkę kształcenia.

EDU na DZIŚ
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EDU REFLEKSJA
Wśród uczestników warsztatów przeważały osoby

pracujące na polu edukacji teatralnej oraz studenci. Stąd też
w szczególny sposób skupiliśmy się na tych dwóch grupach,
przyglądając im się z dwóch perspektyw – zdefiniowania ich
potrzeb (takich jak: wiedza, praktyka, metody, nowe umiejętności itp.) oraz wskazania, co uczelnie, teatry, a także
organizacje pozarządowe mogą każdej z nich zaoferować.
Podczas rozmowy narodziła się refleksja, że coraz
częściej pojawiają się w Warszawie bardzo ciekawe propozycje
warsztatów, jednak kierowane są one tylko do nauczycieli
i niedostępne dla innych odbiorców – pracowników instytucji
kultury, stowarzyszeń i fundacji, osób prowadzących działalność gospodarczą.
Na naszych warsztatach była obecna liczna grupa
uczestników pracujących z osobami z niepełnosprawnościami
– zarówno sensorycznymi, jak i intelektualnymi. Dzięki takim
ludziom jak Justyna Sobczyk, reżyserka Teatru 21, jak również
działaniom podjętym przez Fundację Kultury bez Barier, która
od kilku lat z powodzeniem krzewi ideę likwidowania barier
w dostępie do kultury – praca pedagogów specjalnych jest
coraz bardziej doceniana i zdecydowanie potrzebne jest ich
kształcenie w kierunkach artystycznych oraz pedagogiczno-teatralnych.
Osoby młode, będące u progu kariery zawodowej, nie
mają wiedzy o możliwościach zróżnicowanego kształcenia.
W trakcie rozmów pojawiła się zatem koncepcja tutoringu
i coachingu kulturalnego. Istotne w podjęciu dobrych decyzji poza rozmową z autorytetami w tej dziedzinie są przede
wszystkim staże i praktyki. I tu pozwoliliśmy sobie na refleksję
nienową, ale wartą powtórzenia: wiedza bez praktyki jest
niepełna; praktyka pozwala zobaczyć potrzebę uzupełniania
wiedzy; jakość praktyki zależy od wiedzy.
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EDU REKOMENDACJE
Wielokrotnie zdarza się, że tracimy okazję wzięcia udziału w ciekawych warsztatach lub kursach,

zazwyczaj jednorazowych (popartych jednorazową dotacją), ponieważ dowiadujemy się o nich zbyt
późno, już po fakcie. Uczestnicy warsztatów wyrazili pragnienie i oczekiwanie, aby w jednym miejscu dostępne były informacje o studiach, kursach, warsztatach, grupach stałych i grantach jednorazowych. Być może odpowiednim do tego miejscem byłaby strona www.edukacjakulturalna.pl
czy też fanpage Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej na Facebooku. Sprofilowane wiadomości, np. o możliwościach dokształcania, powinny jednocześnie docierać do zainteresowanych.
Problemem jest bowiem w Warszawie natłok i wielość informacji, nie ich brak.
W dalszym ciągu, mimo zmian społecznych, autorytety są ważne i pomocne. Niejeden z nas
chciałby móc zapytać mistrza, tutora, czy coacha o pomoc w doborze i odnalezieniu swojej ścieżki.
Pozostaje pytanie, kto mógłby być takim teatralnym tutorem/coachem dla naszego środowiska.
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Moderatorka:
Karolina Pluta,
Stowarzyszenie Pedagogów Teatru
Eksperci:
Radosław Kaliski, pedagog teatru, lalkarz
Piotr Morawski, IKP UW
Tomasz Zadróżny, Teatr BAZA
Aldona Żejmo-Kudelska, DramaWay
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Jak znaleźć złoty środek
w pracy teatralnej z grupą
między procesem
a efektem końcowym.
Jak nie zagubić siebie
ani grupy podczas pracy
warsztatowej i zarazem
nie stracić z oczu potrzeby
artystycznego efektu.
13
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EDU na DZIŚ
Warsztat zgromadził przedstawicieli bardzo różnych

środowisk: teatrów instytucjonalnych, organizacji pozarządowych,
szkół, instytucji kultury czy urzędów, a także freelancerów zajmujący się wspieraniem instytucji kultury m.in. w obszarze rozwoju
publiczności. Dyskusja rozpoczęła się od próby udzielenia odpowiedzi na podstawowe pytanie: co jest celem mojej pracy z grupą?
Po nim nastąpiły kolejne: na ile ten cel jest jawny i na ile można
go negocjować, zmieniać w trakcie procesu?
Pierwsza wymiana zdań pokazała, że zebrani na sali
pedagodzy, animatorki i animatorzy, nauczyciele różnie rozkładają
akcenty w twórczej pracy teatralnej z grupą: od rozpoznania
potrzeb zespołu i działań integracyjnych poprzez rozwój konkretnych umiejętności – aktorskich, ruchowych, reżyserskich
czy szeroko rozumianych kompetencji kulturalnych, aż do wzmocnienia wiary siebie, otwarcia głowy na świat i jego różnorodność.
W dyskusji spektakl pojawiał się z jednej strony jako cel
organizujący cały proces edukacyjny, z drugiej – jako daleki
horyzont, do którego wspólna praca, eksperymentowanie
z teatrem może doprowadzić, ale wcale nie jest to konieczne.
Różnie też definiowane były efekty tej pracy – celem nie zawsze
jest spektakl, pokaz czy prezentacja, równie ważna może być
zmiana sposobu myślenia, postawy, możliwość wyrażenia siebie.
Zarysowała się również ciekawa pespektywa – widza. Dla części
uczestników myślenie o odbiorcy i jego satysfakcji jest jedną
z ważniejszych motywacji do pracy, dla innych widz jest ważny
pod warunkiem, że można doprowadzić do spotkania się z nim,
np. w rozmowie, a nie tylko do zaprezentowania mu efektów pracy
zespołu. Pierwszą część dyskusji można podsumować zdaniem:
„Cel musi mieć formę”, które wypowiedział Tomasz Zadróżny,
reżyser i pedagog z Teatru Baza. Formą może być praca nad
spektaklem lub festiwalem.
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EDU REFLEKSJA
Najważniejsza refleksja wynikająca

z naszej dyskusji dotyczyła zwrócenia uwagi
na instruktorów, animatorów, pedagogów
pracujących z grupami, ponieważ to oni są
odpowiedzialni za znajdowanie złotego środka
w pracy z grupą. Trudność stanowi dla nich
często zawieszenie w konstelacji najróżniejszych powiązań i konieczność odpowiadania
na oczekiwania przełożonych (dyrektorów
szkół, domów kultury), rodziców przyprowadzających dzieci na zajęcia, młodzieży, która
z jednej strony ma swoje ambicje, np. zdanie
egzaminów do szkoły teatralnej, z drugiej zaś
szuka bezpiecznej przestrzeni do doświadczenia czegoś innego niż w szkole i w domu.
Instruktorzy i instruktorki w natłoku oczekiwań i ambicji często czują się osamotnieni,
brakuje im wsparcia, rozmowy, spojrzenia
na własną pracę z dystansu.
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EDU REKOMENDACJE
Co zatem można zrobić, by odnajdywać złoty środek między procesem a efektem w pracy

teatralnej i jednocześnie dbać o jakość pracy osób prowadzących grupy i zespoły?
Na pewno warto wracać do podstawowych pytań, od których zaczęliśmy naszą dyskusję – co
jest moim celem, jaka jest misja i wizja mojej pracy? Działają one niczym stop-klatka, pomagają się
zatrzymać i sprawdzić, co tak naprawdę jest ważne.
Kolejną ważną rzeczą jest docenienie ruchu amatorskiego, który w Polsce jest bardzo silny, ale
wciąż wymaga wsparcia i dowartościowania w głównym nurcie działań społeczno-kulturalnych.
Ponadto uczestnicy spotkania rekomendowali: tworzenie koalicji i sieci współpracy wśród osób
działających podobnie, organizację grup wsparcia – dyżurów psychologicznych dla osób pracujących
z grupami, możliwość korzystania z superwizji u innych doświadczonych osób w pracy pedagogicznej
i pedagogiczno-teatralnej. Warty rozważenia jest także tutoring jako narzędzie wsparcia pedagogów,
instruktorów i animatorów.
Uczestnicy spotkania zwrócili też uwagę na higienę pracy, którą rozumieli jako:
robienie sobie przerw w pracy z grupą – grupy mają swoją dynamikę, warto pozwolić się im
rozpadać, zmieniać, rozwijać
pozwalanie sobie na porażkę i rozmawianie o trudnościach – zaakceptowanie własnych
możliwości, potencjału grupy i faktu, że wspólna, twórcza praca oparta jest na eksperymentowaniu.

17

3

Rozwój publiczności jako zagadnienie
dla całego warszawskiego środowiska
teatralnego. Współistnienie i praca
w Warszawie animatorów, edukatorów,
instruktorów teatralnych,
pedagogów teatru to obojętna
koegzystencja czy twórcza
wymiana i wspólnota? Czy i co
możemy wspólnie tworzyć?
Moderatorka:
Marta Skowrońska-Markiewicz,
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Ekspertka:
Kaja Stępkowska,
TR Warszawa
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EDU na DZIŚ
Rozwój publiczności (ang. audience development) to dziedzina rozumiana jako

aktywność organizacji kultury podejmowana w celu zaspokojenia potrzeb istniejących
i potencjalnych odbiorców. Obejmuje szereg działań – od edukacyjnych i animacyjnych,
przez programowanie działalności artystycznej, aż do promocji i marketingu. Jej głównym
zadaniem jest budowanie głębokich relacji z publicznością i niewątpliwie to właśnie
edukacja kulturalna jest do tego najlepszym narzędziem.
Podczas warsztatów, których uczestnikami byli przedstawiciele domów kultury,
teatrów, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, urzędnicy oraz niezależni konsultanci, rozmawialiśmy o wyobrażeniu idealnego widza – świadomego różnych konwencji,
zaangażowanego, gotowego na eksperyment i otwartego na skrajne emocje, jakie mogą
mu towarzyszyć w teatrze. Stworzyliśmy profil świadomego odbiorcy kultury: krytycznego, aktywnie poszukującego, chcącego się rozwijać, wiedzącego, czego chce i samodzielnie decydującego, na jaki spektakl pójdzie. Uczestnika, dla którego kultura, niczym
tlen, jest naturalnym składnikiem niezbędnym do życia. Zwróciliśmy również uwagę na
jego, często, uprzywilejowaną pozycję społeczną, przynależność do elity, otaczanie się
ludźmi o podobnych zainteresowaniach i sytuacji życiowej.

EDU REFLEKSJA
W gronie edukatorów i praktyków teatru uznaliśmy, że naszym nadrzędnym zada-

niem jest otwieranie i poszerzanie tego zespołu o nowe grupy i rozwijanie w nich postaw
charakteryzujących świadomego widza. Za najcenniejsze uznaliśmy tworzenie bezpiecznego środowiska kontaktu z kulturą, dzięki której nie tylko zdobywamy wiedzę, ale możemy
kształtować uniwersalne kompetencje, takie jak krytyczne myślenie, umiejętność wyrażania emocji oraz opinii. Wskazywaliśmy na rolę praktyk teatralnych w zwiększaniu poczucia
własnej wartości i pewności siebie. Celem edukacji teatralnej, obok pobudzania potrzeby
uczestnictwa w kulturze poprzez wychowywanie kompetentnego widza, jest także znoszenie barier elitarności oraz docieranie do grup wykluczanych.
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EDU REKOMENDACJE

Jako przedstawiciele środowiska edukacji
kulturalnej mamy poczucie dużej odpowiedzialności
i roli, jaką odgrywamy w kształtowaniu świadomego
uczestnictwa w kulturze. Dlatego właśnie potrzeba
współdziałania między instytucjami z różnych dziedzin
kultury i ich przedstawicielami okazała się być
najczęściej pojawiającym się wnioskiem w dyskusji.
Nasze rekomendacje:
Budowanie wewnątrz organizacji zespołów
składających się z przedstawicieli różnych
działów: edukacji, komunikacji, administracji,
działu programowego, którzy omawiają i tworzą
ofertę skierowaną do konkretnej publiczności
(optymalizacja zasobów, weryfikacja założeń,
ustalanie wspólnych celów dla poszczególnych
działań organizacji).
Otwarcie na współpracę wewnątrz środowiska
– tworzenie partnerstw, wymiana zasobami
i doświadczeniami, szukanie rozwiązań
systemowych i lobbowanie za nimi.
Budowanie świadomości wśród organizatorów
i władz, że frekwencja nie jest odpowiednim
miernikiem wartości i adekwatności organizacji
kultury.
Angażowanie i włączanie środowisk twórców
w działania edukacyjne (wspólne cele i zadania,
wzajemnie wsparcie, uzupełniające się
kompetencje).
Tworzenie wspólnych – międzyinstytucjonalnych
– programów i kampanii na rzecz pobudzania
potrzeby uczestnictwa w kulturze.
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Młodzież w teatrze
i teatr (dla) młodzieży.
Szkolne przeglądy
i festiwale teatralne
– zabawa czy wstęp
do profesjonalnej pracy?
Moderatorka:
Maria Babicka,
Instytut Teatralny im. Zbigniewa
Raszewskiego w Warszawie
Eksperci:
Agata Chudoba,
XXVIII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Kochanowskiego w Warszawie
Konrad Wysocki,
XV Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Gimnazjum Dwujęzyczne nr 34
im. Narcyzy Żmichowskiej
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Czwarty temat omawiany w podgrupach podczas konferencji

to „Młodzież w teatrze i teatr (dla) młodzieży”. Forma spotkań zakładała
możliwość wzajemnego poznania i zainspirowania się młodych ludzi oraz
obecnych na warsztatach pracowników sektora kultury. W dwóch półtoragodzinnych spotkaniach wzięły udział w sumie dwadzieścia trzy osoby:
dziewięciu licealistów i jeden absolwent zaangażowani w organizację
festiwali teatralnych w szkołach, trzech nauczycieli, trzech przedstawicieli
organizacji pozarządowych, po dwie przedstawicielki z teatrów, domów
kultury, Biura Kultury m.st. Warszawy i studentka. Celem spotkań była
wymiana spostrzeżeń na temat sztuki teatralnej dla i z młodymi ludźmi.

EDU na DZIŚ
Spotkania rozpoczęło pytanie o skojarzenia, jakie wywołuje
zestawienie słów młodzież i teatr. Poprosiłam uczestników o podanie
przykładów warszawskich inicjatyw tworzonych dla młodzieży i przez
młodzież. W ten sposób wspólnie stworzyliśmy ich systematykę:
inicjatywy podejmowane w szkołach: od tych realizowanych przy
wsparciu grona pedagogicznego (apele, występy, lekcje teatralne,
wyjścia do teatrów, koła zainteresowań) poprzez działające przy
wsparciu lub niezależnie (np. amatorskie grupy teatralne), po
tworzone przez uczniów festiwale teatralne
inicjatywy pozaszkolne: przede wszystkim organizowane przez
instytucje kultury i organizacje pozarządowe (festiwale, przeglądy,
konkursy, amatorskie grupy teatralne, warsztaty cykliczne
i jednorazowe, oferty wolontariatu, rezydencje, a także spektakle
przygotowane specjalnie dla młodzieży)
nieformalne artystyczne grupy młodzieżowe.
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EDU REFLEKSJA
Drugim krokiem pracy w grupach była
próba nazwania celów wcześniej wymienionych
działań. Zadanie miało charakter konfrontacyjny:
dorośli i młodzież pracowali oddzielnie. W efekcie
młodzież nazwała swoje własne potrzeby, które
zostały skonfrontowane z celami formułowanymi
przez pracowników instytucji kultury.
Cele w oczach dorosłych:
budowanie więzi międzykoleżeńskich
przełamywanie barier i kompleksów
otwieranie emocjonalne
konfrontacja spostrzeżeń młodych
poszukiwania twórcze
rozwój osobisty młodych
wyrażanie siebie poprzez konkretne
narzędzia i środki wyrazu
międzysektorowa i międzypokoleniowa
wymiana energii i doświadczeń – wzajemne
uczenie się
generowanie nowych idei w nowych projektach
stymulowanie działań dorosłych przez
obserwację sposobu życia i języka młodych
budowanie świadomej widowni
wzajemne nazywanie potrzeb.
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Cele w oczach młodych:
samorealizacja
wzmacnianie we współpracy
pozyskiwanie kontaktów
zdobywanie doświadczenia
podejmowanie odpowiedzialności
wzmacnianie samodzielności
poszerzanie horyzontów
pobudzanie kreatywności.
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EDU REKOMENDACJE
Opisane wyżej ćwiczenie stało się początkiem dyskusji, której efekty prezentuję poniżej.
Uważam, że te spostrzeżenia mogą stanowić punkt wyjścia do refleksji dla osób odpowiedzialnych
za projektowanie działań teatralnych skierowanych do młodzieży.
Napięcie między odbiorcą a twórcą sztuki
Uczestnicy zwrócili uwagę, że znaczącą większość przywołanych na początku inicjatyw
stanowią te, które włączają młodego człowieka jako twórcę lub organizatora działań. Młodzież
przyznała, że mniej interesujący jest dla nich sam odbiór dzieł teatralnych, a chętniej korzystają
z propozycji, w których biorą aktywny udział i na których kształt mają wpływ. Jako przykłady
podawali warsztaty teatralne, wolontariaty oraz organizowane przez nich szkolne festiwale.
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Poczucie sprawczości
W nawiązaniu do roli aktywnego uczestnika młodzi sformułowali swoją potrzebę
realnego wpływu i poczucia sprawczości. Mówili, że „tym większa [ich] siła, im większa
odpowiedzialność”. Dyskutowanym w obu grupach przykładem były festiwale teatralne,
które w blisko dwudziestu warszawskich liceach są w całości organizowane przez
uczniów. Z roku na rok licealiści wypracowują i przekazują sobie wiedzę na temat
kompleksowej produkcji wydarzeń – organizacji, promocji i współpracy z partnerami.
Odpowiadają także za stronę artystyczną festiwali – zarówno dobierając program, jak
i kompleksowo realizując spektakle teatralne. Chcieliby więc, by dorośli obdarzyli ich
większym zaufaniem, ponieważ czują się gotowi na ponoszenie odpowiedzialności.
Apelowali również o danie im przyzwolenia na poszukiwania i popełnianie błędów.
Skojarzenia z hasłem „Teatr dla młodzieży”
Licealiści przyznali, że niechętnie oglądają spektakle etykietowane specjalnie dla
nich. Dzielili się swoimi skojarzeniami, jakie wywołuje wspomniane hasło. Dodawali, że
zazwyczaj produkcje te kojarzą się z niską jakością oraz powierzchownym traktowaniem
odbiorców i ich spraw. Postulowali, by „teatru dla młodych nie tworzyć bez młodych
i oby nigdy ich językiem”.
Współpraca teatry–młodzi
Dyskutowaliśmy o możliwości włączania młodzieży w przygotowywane dla
nich działania teatralne. Projekty w teatrach mogłyby bazować na dialogu młodzieży
z twórcami, konsultacjach czy wspólnym tworzeniu. „Jeśli dorośli chcą zrobić coś DLA
młodzieży, to muszą zrobić to Z młodzieżą” – stwierdziła jedna z uczestniczek.
Licealiści apelowali o utworzenie programu rezydencji, które mogłyby pozwolić im realizować własne projekty przy wsparciu merytorycznym i technicznym teatrów. W podsumowaniu uczestnicy nawiązywali do dialogu jako największej wartości we współpracy.
Spotkanie stało się okazją do wzajemnego wysłuchania spostrzeżeń i refleksji: młodzież
usłyszała głos dorosłych, dorośli – głos młodzieży. To doświadczenie, które warto
powtarzać i pogłębiać przy realizacji szeregu inicjatyw łączących młodzież i teatr.
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Wydział Wiedzy o Teatrze

Wydział Wiedzy o Teatrze to jedyny
wydział teatrologiczny w kraju działający na
uczelni teatralnej. Studia na WOT adresowane
są do osób interesujących się kulturą i teatrem.
WOT daje szansę poznania i zrozumienia teatru,
uczy, jak patrzeć na teatr, jak analizować dawne
i nowe przedstawienia teatralne, jak pisać
o teatrze i organizować pracę teatralną. WOT
stwarza możliwość bezpośrednich spotkań
z wybitnymi ludźmi teatru, znanymi teoretykami
i praktykami.
WOT od studiów teatrologicznych na
innych uczelniach odróżnia łączenie kształcenia
humanistycznego o charakterze uniwersyteckim
z autentycznym doświadczaniem teatru. Istotną
częścią programu są przedmioty praktyczne:
reżyseria, praca z aktorem, warsztat pisarski
i dramatopisarski, pedagogika teatru. Na studiach licencjackich studenci wybierają spośród
dwóch specjalności: Krytyka – Historia – Teoria
oraz Animacja – Organizacja – Produkcja.
Złożona natura teatru prowadzi także do
poznania innych dziedzin kultury: literatury,
filozofii, antropologii kultury, sztuki, muzyki,
filmu, telewizji.
Losy absolwentów WOT pokazują, że
studia dobrze przygotowują do funkcjonowania
w życiu kulturalnym i społecznym.
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