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   Wychowawcze, profilaktyczne i terapeutyczne oddziaływanie sztuki na 
człowieka jest znane od bardzo dawna. 
   Jedną z powszechnych form pracy z dziećmi i młodzieżą jest teatroterapia. 
Odgrywanie ról scenicznych ma ogromne znaczenie wychowawcze, 
ponieważ rozbudza wyobraźnię, umożliwia przeżywanie cudzych doznań i 
emocji, pozwala spojrzeć na świat z innego punktu widzenia. 
   Szerokie zastosowanie edukacyjne i wychowawcze ma także drama – 
metoda rozwijania osobowości poprzez doświadczenie i przeżywanie. 
 

   Niniejsze zestawienie zawiera wybór literatury na temat profilaktycznego i 
wychowawczego charakteru dramy oraz teatru. Adresowane jest  do 
nauczycieli, wychowawców, instruktorów teatralnych oraz wszystkich osób 
zainteresowanych wykorzystaniem dramy i teatru w pracy z dziećmi i 
młodzieżą.  Obejmuje ono zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i 
propozycje zastosowań praktycznych. Zestawienie podzielone jest na dwie 
części: 

1. Wydawnictwa zwarte (zawierające opisy bibliograficzne książek) 
2. Artykuły z czasopism (zawierające opisy bibliograficzne artykułów z 

czasopism).  
 
 
WYDAWNICTWA  ZWARTE 
 

1. BROSZKIEWICZ B., JAREK J.: Warsztaty edukacji teatralnej – teatr 
dziecięcy. Wyd.2. Wrocław: Wydaw. Europa, 2003. Sygn. 41459  
  Książka szczególnie przydatna dla nauczycieli, instruktorów 
teatralnych, młodzieżowych grup teatralnych czy terapeutów 
zajęciowych. Autorzy w bardzo przystępny sposób przedstawiają, 
opartą na długoletnim działaniu, propozycję pracy teatralnej z 
uczniami. Czytelnik znajdzie w niej m.in.: scenariusze przedstawień 
teatru dziecięcego oraz zinterpretowane i rozpisane na role wiersze dla 
dzieci. 
 

2. BUJWID J., WĘGRECKA A.: Szkoła przetrwania: scenariusz spektaklu (w:) 
Wszystko gra: wybór materiałów repertuarowych „Biblioteki w Szkole” / 
red. K. Świderska-Nowicka. Warszawa: Sukurs, 2007, s. 206-209. Sygn. 
44597        
  Scenariusz spektaklu poruszającego problem agresji. Można go 
wykorzystać na poziomie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum. 
Sztuka uzyskała III miejsce i nagrodę za reżyserię podczas Powiatowego 
Konkursu Teatralnego „Stop Przemocy” w Malborku w 2002 roku. 
  W całej książce także inne scenariusze związane z edukacją i 
wychowaniem. 
 

3. DZIEDZIC A., PICHALSKA J., ŚWIDERSKA E.: Drama na lekcjach języka 
polskiego w szkole średniej. Wyd. 2 popr. Warszawa: Wydaw. Szkolne i 
Pedagogiczne, 1995. Sygn. 34340  
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  Książka adresowana jest do polonistów nowatorów, poszukujących 
niekonwencjonalnych, twórczych metod pracy. Przedstawiono w niej 
zapisy zajęć prowadzonych metodą dramy. Obok propozycji 
opracowania lektur programowych, w książce zamieszczono przykład 
dramy społecznej podkreślając jej walory wychowawcze. 
 

4. FRĘŚ J.A.: Teatr młodzieżowy: warsztat – spektakl – scenariusze. Rzeszów: 
Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2005. Sygn. 44930  
  Książka adresowana przede wszystkim do nauczycieli, instruktorów 
teatralnych i wszystkich osób zainteresowanych procesem wychowania 
przez sztukę teatru. Obok zagadnień takich, jak: powołanie do życia 
nowej grupy teatralnej czy przygotowanie spektaklu, czytelnik znajdzie 
także różne propozycje zajęć: gier, zabaw, ćwiczeń warsztatowych oraz 
propozycje repertuarowe do samodzielnej adaptacji.  
 

5. JAMRÓZ W.Ł.: Ktoś mnie ocalił: scenariusz przedstawienia 
poruszającego problemy nikotynizmu, alkoholizmu i narkomanii (w:) 
Scenariusze uroczystości szkolnych: gimnazjum i szkoły 
ponadgimnazjalne / pod red. K. Radwan. Kraków: Rubikon, 2003, s. 159-
167. Sygn. 42188  
  W książce także inne scenariusze z zakresu profilaktyki uzależnień i 
ochrony zdrowia: „Sąd nad alkoholem”, „Ratunku!... moja róża umiera” 
(scenariusz przedstawienia propagujący akcję honorowego 
krwiodawstwa). 
 

6. KONOPCZYŃSKI M.: Metody twórczej resocjalizacji: teoria i praktyka 
wychowawcza. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2006. Sygn. 43174, 
43256 
  Książka przeznaczona dla studentów resocjalizacji, pedagogiki i 
innych kierunków społecznych, pedagogów, psychologów szkolnych 
oraz wychowawców pracujących z młodzieżą nieprzystosowaną 
społecznie. Oprócz wiedzy na temat sposobów resocjalizowania 
nieletnich, książka dostarcza także propozycje działań praktycznych, 
m.in. terapię przez teatr czy muzykę. W aneksie do książki znajdziemy 
m.in.: scenariusz spektaklu Tam na drugim brzegu ( jego kanwą są 
wybrane fragmenty przeżyć i losów dziewcząt – uczestniczek terapii 
teatralnej), projekt dramowy Coś o Kacprze (rozwijający umiejętności 
społeczne oraz kształtujący empatię, tolerancję i szacunek do innych 
ludzi), przykładowe techniki socjodramatyczne  i psychodramatyczne. 
 

7. LEWANDOWSKA-KIDOŃ T.: Drama w kształceniu pedagogicznym. 
Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Sygn. 39845 
  Książka jest zbiorem teoretycznych rozważań nad dramą, jako metodą 
dydaktyczno-wychowawczą. W rozdziale piątym dokonano prezentacji 
różnych sposobów wykorzystania dramy na zajęciach ze studentami. 
Tematy opisywanych zajęć dotyczą m.in.: rodziny jako podstawowego 
czynnika rozwoju osobowości dziecka, przestępczości nieletnich, 
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nagradzania i karania wychowawczego oraz poznawania grupy 
wychowawczej. 
 

8. MACHULSKA H., PRUSZKOWSKA A., TATAROWICZ J.: Drama w szkole 
podstawowej: lekcje języka polskiego w klasach 4-6. Warszawa: 
Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1997. Sygn. 36757 
  Książka poświęcona jest sposobom organizowania lekcji z 
zastosowaniem dramy.  Oprócz takich zagadnień, jak: techniki i 
strategie dramy, planowanie zajęć dramowych czy 
psychopedagogiczne aspekty stosowania dramy, czytelnik znajdzie w 
tej książce propozycje rozwiązań metodycznych ( konspekty, 
scenariusze lekcji). Wszystkie propozycje dotyczą wybranych utworów 
literackich, poruszają także aktualne problemy społeczne takie, jak: 
ucieczki dzieci z domu, żebractwo, postawy wobec chorych na AIDS 
czy młodociani przestępcy. 
 

9. MICHALSKA I., MICHALSKI G.: Wychowanie przez teatr szkolny w II 
Rzeczypospolitej. Wyd. 2. Warszawa: Wydaw. WSP TWP, 1999. Sygn. 
39434    
  Mimo, że książka dotyczy przeszłości i poświecona jest teatrowi 
szkolnemu w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, omówione w niej 
zagadnienia pozostają nadal aktualne. Zapoznają czytelnika z różnymi 
koncepcjami teatru szkolnego oraz udzielają wskazówek, w jaki sposób 
teorię teatru można urzeczywistnić w praktyce. 
 

10. MÓJ teatr, czyli w co się bawić. Bawmy się w teatr!: scenariusze zajęć 
wypracowane przez uczestników warsztatów. Cz. 2 / zespół red. J. 
Jankowska, B. Gańczyk. Konin: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 
2005. Sygn. Br 1451 
  Materiały z kursu „Mój teatr, czyli w co się bawić. Bawmy się w teatr!”. 
Zebrane teksty posłużą nauczycielom, którzy szukają pomysłów na 
zabawę z uczniami w teatr oraz chcą za pomocą różnych form 
edukacji teatralnej rozwijać osobowość młodych ludzi. 
 

11. PANKOWSKA K.: Edukacja przez dramę. Warszawa: Wydaw. Szkolne i 
Pedagogiczne, 1997. Sygn. 35049 
  Przewodnik po dramie adresowany do nauczycieli poszukujących 
inspiracji do własnych działań twórczych. Omówiono w niej takie 
zagadnienia, jak: drama – rys historyczny, psychologiczno-
pedagogiczne podstawy dramy, różne techniki dramy oraz struktura 
dramy. Czytelnik znajdzie tu również projekty zajęć dramowych dla 
dzieci i młodzieży, m.in.: „ Granice tolerancji” (konflikty młodzieży z 
rodzicami). 
 

12. PANKOWSKA K.: Pedagogika dramy: teoria i praktyka. Warszawa: 
Wydaw. Akademickie Żak, 2000. Sygn. 38690 
  Książka przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych dramą, w 
tym głównie dla nauczycieli, animatorów kultury oraz studentów 
kierunków pedagogicznych. W opracowaniu, obok teoretycznego 
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omówienia dramy jako metody wychowawczej oraz jako sztuki 
wychowania, czytelnik znajdzie także konkretne przykłady 
zastosowania technik dramowych. 
 

13. POTEMPSKA E., SOBIESKA-SZOSTAKIEWICZ G.: Rozwój empatii i 
kompetencji społecznych: program wychowawczo-terapeutyczny. 
Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-
Pedagogicznej, 2003. Sygn. 41705 
  Program zajęć biblioterapeutycznych z elementami dramy 
przeznaczony do wykorzystania w pracy z trudną, niedostosowaną 
społecznie młodzieżą. Główne założenia programu to: rozwijanie 
umiejętności współżycia z ludźmi, rozwijanie motywacji do pracy nad 
sobą, pogłębianie zdolności do empatii. 
 

14. SZYDEK W., KOSIN R.: Za siedmioma zasłonami prawda tkwi: scenariusze 
uroczystości szkolnych dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. 
Kraków: Wydaw. Rubikon, 2004. Sygn. 42193 
  Zbiór scenariuszy Renaty Kosin i Wiesławy Szydek wykorzystujących 
przedstawienia teatralne w pracy z młodzieżą szkolną nad problemami 
wychowawczymi. Scenariusze te pomogą zrealizować kalendarz 
uroczystości szkolnych, można je również wykorzystać w realizacji 
programu wychowawczego poświęconego profilaktyce uzależnień 
oraz promowaniu zdrowego stylu życia i najistotniejszych wartości w 
życiu człowieka. Znajdziemy tu m.in. scenariusz przedstawienia 
poświęcony problemowi narkomanii „Taniec z białą damą”. 
 

15. SZYMCZAK A.: Carpe diem… Spektakl autorski Anny Szymczak 
dotyczący problemu narkomanii (w:) Szymańska A.M., Szymczak A.: „… 
z fantazją i humorem…” – czyli teatr w szkole: scenariusze uroczystości 
szkolnych, spotkań poetyckich i propozycje spektakli dla młodzieży w 
każdym wieku. Rzeszów: Wydaw. FOSZE, 2004, s.155-172. Sygn. 42059  
 

16. TEATR w szkole / wybór i oprac. scenogr. A. Maksymiak. Wrocław: 
Siedmioróg, 1998. Sygn. 36431 
   Książka ta, adresowana do nauczycieli szkół podstawowych, jest 
zbiorem scenariuszy i opracowań scenograficznych. Jej 
przeznaczeniem jest praktyczna edukacja dzieci i młodzieży w procesie 
wychowania przez teatr. Czytelnik znajdzie w niej adaptacje lektur 
obowiązkowych, a także sztuki współczesnych autorów jak Krystyna 
Miłobędzka czy Andrzej Maleszka. 
 

17. UROCZYSTOŚCI szkolne: Apele, konkursy, pantomima, teatr w szkole 
podstawowej I-IV / pod red. B. Bleja-Sosny. Toruń: Wydaw. BEA-BLEJA, 
2000. Sygn. 41272  
  Zbiór scenariuszy imprez szkolnych może stanowić cenną pomoc 
dydaktyczną dla nauczycieli szkół podstawowych. W drugiej części 
znajdziemy scenariusze przedstawień pantomimicznych, m.in. „Okno na 
świat” – przedstawienie na temat rozluźnienia więzów rodzinnych, braku 
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porozumienia pomiędzy rodzicami a dziećmi, braku czasu na bycie ze 
sobą. 
 

18. WARSZTATY edukacji twórczej: program interdyscyplinarny / pod. Red. 
E. Olinkiewicz, E. Repsch. Wrocław: Wydaw. Europa, 2001. Sygn. 41460 
  Warsztaty edukacji twórczej to książka prezentująca doświadczenia 
pedagogów, twórców i artystów stosujących własne, 
niekonwencjonalne metody pracy z dziećmi i młodzieżą. Książka 
zawiera scenariusze, zapisy zajęć, warsztatów twórczo-edukacyjnych ze 
sztuką / przez sztukę, jest adresowana przede wszystkim do nauczycieli 
różnych specjalności, wychowawców, instruktorów teatralnych, 
terapeutów, studentów oraz wszystkich, którzy pracują z dziećmi i 
młodzieżą. Materiały zawarte w książce mogą być dla czytelnika 
inspiracją do podejmowania własnych, innowacyjnych działań w 
pracy dydaktyczno-wychowawczej.  
 

19. WAY B.: Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży. Wyd. 2 zm. i uzup. 
Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1995. Sygn. 34037  
  Brian Way jest klasykiem w dziedzinie dramy a jego książka wydawana 
była wielokrotnie w Wielkiej Brytanii oraz innych krajach. W swojej 
książce, Way pokazuje ogromne możliwości, jakie stwarza drama w 
wychowaniu młodego pokolenia. 
 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM 
 

1. AMBROZIAK I.; PIWCZYK E.: Powiedzcie, gdzie szukać pomocy: 
scenariusz zajęć // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 4, s. 11-12 
 Scenariusz zajęć z wykorzystaniem elementów dramy; cele: 
pogłębianie wiedzy na temat praw dziecka, rozwijanie wrażliwości na 
ludzką krzywdę, kształtowanie relacji międzyludzkich 
 

2. ASYNIER-KOZIEŁ A.: Drama w edukacji teatralnej dzieci // Kwartalnik 
Pedagogiczny. – 2008, nr 1, s. 33-54 
 Pojecie dramy, psychodramy i socjodramy. Drama jako metoda 
nauczania i metoda wychowania 
 

3. ASYNIER-KOZIEŁ A.: Teatr – dziecko – edukacja // Kwartalnik 
Pedagogiczny. – 2003, nr 3, s. 119-132 
 Rola sztuki teatralnej w integracji nauczania i wychowania młodego 
pokolenia 
 

4. ASYNIER-KOZIEŁ A.: Wychowanie moralne w dziecięcym zespole 
teatralnym // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2005/2006, nr 3, s. 88-101 
 Kształtowanie postaw moralnych poprzez sztuki teatralne. Przykładowy 
konspekt zajęć dla zespołu teatralnego mający na celu wychowanie 
moralne dzieci 
 

5. BIEDROŃ A.: Teatr szkolny i jego funkcja wychowawcza // Problemy 
Poradnictwa. – 2003, nr 1, s. 170-173 
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6. BROSZKIEWICZ B.: Edukacja teatralna jako sposób na wychowanie // 
Warsztaty Polonistyczne. – 2001, nr 1, s. 33-35 
 Teatr szkolny i jego wpływ na budowanie osobowości dziecka 
 

7. CIEŚLAK I., CIEŚLAK L.: Scenka teatralna jako forma działań w 
profilaktyce uzależnień // Wychowanie na co dzień. – 2005, nr 10/11, 
wkładka s. 1-3 
 Scenariusz scenki zatytułowanej „Na ratunek królewnie Emilce”, 
przedstawienie będące formą działania z zakresu profilaktyki uzależnień 
 

8. CZESZAK-GODULA M.: Teatr kształtuje postawy moralne // Edukacja i 
Dialog. – 2002, nr 4, s. 55-57 
 

9. ĆWIERTNIA-BERNAŚ W.: Uczciwość. Scenariusz przedstawienia // 
Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 2, s. 20-22 
 Przedstawienie pouczające, na różne okazje 
 

10. DOPIERAŁA A.: Zastosowanie metody dramy w procesie resocjalizacji 
na przykładzie zajęć z osadzonymi w warszawskim Areszcie Śledczym // 
Problemy Poradnictwa. – 2003, nr 1, s. 107-116 
  Założenia programów resocjalizacyjnych wykorzystujących metodę 
dramy; charakterystyka programu autorskiego 
 

11. FIJAŁKOWSKA B.: Oddziaływanie sztuki teatralnej na osobowość 
uczniów // Nowa Szkoła. – 2005, nr 8, s. 34-36 
 Znaczenie teatru dla rozwoju uczniów oraz kształtowania ich 
osobowości 
 

12. GRABOWSKA T.: Drama  - jedna z metod pracy. Refleksje młodego 
nauczyciela // Życie Szkoły. – 2009, nr 9, s. 42-47 
  W artykule: omówienie istoty i funkcji dramy a także projekt cyklu zajęć 
w klasie trzeciej związanych z przygotowaniem przedstawienia 
teatralnego pt.: „Popatrzcie na nas – a zobaczycie, czy uczniowie 
zawsze mieli rację?”. Cele przygotowań to m.in.: kształtowanie postaw 
społecznych, zapoznawanie z postawami asertywnymi, inspirowanie 
pracy w parach i w grupie. 
 

13. GRYGIER U.:  Drama w wychowaniu // Problemy Opiekuńczo-
Wychowawcze. – 2002, nr 6, s. 38-43 
 Scenariusze lekcji wychowawczych z zastosowaniem technik dramy 
Tematy lekcji: „Jakie są przyczyny agresji?”, „Poznaj samego siebie”, 
„Co to jest szczęście?” 
 

14. GUDRO-PUISCHEL M.: Metoda dramy w nauce komunikacji // Język 
Polski w Szkole IV-VI. – 2006/2007, nr 2, s. 15-22 
 Dlaczego warto stosować metodę dramy na lekcjach. Scenariusz 
dwugodzinnej lekcji z wykorzystaniem dramy dla klas starszych szkoły 
podstawowej i gimnazjum – temat: „Wrócić do społeczeństwa to…” 
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15. JARZĄBEK G.: „My, dzieci z dworca ZOO”: scenariusz przedstawienia na 
podstawie relacji Christiane F. // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 11, s. 
28-32 
    Spektakl przygotowany z myślą o młodzieży z ostatniej klasy 
gimnazjum i pierwszej oraz drugiej klasy szkoły ponadpodstawowej 

 

16. JASIKOWSKA G.: Wychowanie przez teatr w domu dziecka // Problemy 
Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 2, s. 8-11 
  Działania teatralne i parateatralne z wychowankami Zespołu 
Opiekuńczo-Wychowawczego nr 1 w Sosnowcu 
 

17. KAMROWSKA B.: Scenariusz przedstawienia profilaktycznego: 
„Narkotykom mówimy STOP” // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 2, s. 16-17 
 

18. KOŁODZIEJ I.: List Joli. Scenariusz widowiska teatralnego dotyczącego 
uzależnień i przemocy // Wychowawca. – 2003, nr 5, s. 28-29 
 

19. KOPERNY B.: Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce 
uzależnień i agresji // Nowa Szkoła. – 1999, nr 5, s. 61-62 

             Zajęcia z dziećmi w młodszym wieku szkolnym 
 

20. LESZCZYŃSKA E.: Jak pokonać agresję // Życie Szkoły. – 2001, nr 8, s. 460-
464 
 Zajęcia dramowe przeciwko agresji 
 

21. LISOWSKA A., GRUNWALD W.: Zabawa w teatr alternatywną formą 
spędzania czasu wolnego // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 12, s. 17-18 
 Znaczenie zabawy w teatr w kształceniu i wychowaniu dzieci w domu 
dziecka 
 

22. ŁABA A.: Profilaktyczno-resocjalizacyjny wymiar dramy w 
młodzieżowych środowiskach niedostosowanych społecznie // 
Edukacja i Dialog. – 2008, nr 11, s. 52-61 
 Wykorzystanie dramy w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie 
 

23. MAKOWSKA K.: Teatroterapia w leczeniu i wychowaniu // Edukacja i 
Dialog. – 2007, nr 5, s. 17-20 
 Terapeutyczne i wychowawcze oddziaływanie teatru na człowieka 
 
 
 
 

24. MĄDROSZKIEWICZ D.: Stop paleniu papierosów // Aura. – 2000, nr 10, 
Dodatek ekologiczny dla szkół nr 73, s. 7-8 
  Scenariusz przedstawienia może być wykorzystany w gimnazjum, kiedy 
mówi się o nałogach i używkach 
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kształtujących umiejętność współpracy między uczniami klas 
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26. PŁOCHEĆ B.: Działania parateatralne w ośrodku wychowawczym // 
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 6, s. 27-29 
   Scenariusz dwuetapowego programu działań parateatralnych z 
grupą młodzieży w    Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w 
Kamiennicy Elbląskiej 
 

27. RUCIŃSKA H.: Pantomima o tematyce antynikotynowej dla uczniów 
gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 10, s. 5-6 

28. SOWIŃSKA L.: Integracja działań teatralnych i wychowawczych na 
przykładzie STUDIA Poetyckiego działającego przy Młodzieżowym 
Domu Kultury w Toruniu // Wychowanie na co dzień. – 2001, nr 7-8, s. 29-
31 
 

29. SPANDOWSKA Z.:  Dramat młodości, czyli sceny z życia uzależnionych // 
Wychowanie na co dzień. – 2003, nr 10/11, wkładka s. VIII-X 

               Scenariusz inscenizacji na temat uzależnień 
 

30. STRZEMECKA B.: Czy teatr sprawdza się w szkole? // Nowa Szkoła. – 
2006, nr 9, s. 35-38 

             Jak przygotować zajęcia teatralne, aby spełniały funkcje     
          edukacyjne i wychowawcze, opis programu zajęć teatralnych 

 

31. SZYMAŃSKA J.: Teatry profilaktyczne // Remedium. – 2003, nr 6, s. 6-7 
  Jak dobrze przygotować spektakl, aby jego działanie można określić 
jako profilaktyczne 
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1, s. 23 
 Scenariusz inscenizacji z zakresu profilaktyki nikotynizmu 
 

33. WIELGOSZ J.: „Słońce niech wschodzi tam, gdzie ty” // Wychowawca. – 
2002, nr 9, s. 26-27 
  Scenariusz przedstawienia dla szkół podstawowych, które może być 
częścią szkolnego programu profilaktycznego 

34. WOSIK-KAWALA D.:  Teatroterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą // 
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 10, s. 38-40 
  Wykorzystanie teatroterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą m.in. z 
młodzieżą niedostosowaną społecznie 
 

35. ŻARDECKI W.:  Podstawy oddziaływań wychowawczych teatru // 
Opieka Wychowanie Terapia. – 1997, nr 1, s. 33-36 
 Wszechstronne oddziaływanie sztuki teatralnej na widza 
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