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ZAŁĄCZNIK 1 – Założenia programowe warsztatów 

Tytuł 

wydarzenia: 
„Fauna, flora i teatr” 

Rodzaj 
wydarzenia: 

Warsztaty teatralne 

Cel wydarzenia:  

Wykorzystanie wątków odnoszących się do powiązania bioróżnorodności z 
kulturą w celu przeprowadzenia warsztatu artystycznego i konstrukcji 

finałowego spektaklu. Szerzenie wiedzy nt. różnorodności gatunkowej jako 

aspektu głęboko zakorzenionego w kulturze zarówno tradycyjnej jak 

i współczesnej. Zwiększenie świadomości uczestników warsztatów i 
odbiorców spektaklu na temat wartości lokalnej bioróżnorodności w 

aspekcie nie tylko przyrodniczym, ale i kulturowym. 

Założenia 

programowe: 

 wykorzystanie różnych środków przekazu artystycznego do ukazania 

kulturowego i osobistego związku człowieka z przyrodą 

 propagowanie dawnych zwyczajów i wierzeń związanych z 

różnorodnością roślin i zwierząt, tradycyjnych oraz przywiezionych na 
Dolny Śląsk przez osadników i przesiedlonych z innych regionów Polski 

 opracowanie scenariusza spektaklu teatralnego oraz jego 

przedstawienie w celu dotarcia z informacją o wadze bioróżnorodności 

do różnych odbiorców. Dzięki podziałowi rozdzieleniu zadań na 
warsztaty teatralne i budowę spektaklu opartą na wypracowywaniu 

scenariusza, beneficjenci otrzymują nie tylko specjalistyczne 

umiejętności niezbędne do odegrania konkretnej roli w widowisku, ale 

również wiedzę ogólną o związkach człowieka z przyrodą. 
 Wykonawca zagwarantuje część materiałów niezbędnych do wykonania 

kostiumów oraz scenografii pod przedstawienie zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego 

Planowana 
liczba 

odbiorców: 

uczestnicy warsztatów: 15 osób 

Grupa 

odbiorcza: 

uczestnicy warsztatu: młodzi przedstawiciele lokalnej społeczności (13-19 

lat) 

odbiorcy spektaklu: okoliczni mieszkańcy, rolnicy, rodziny z dziećmi, 
nauczyciele i inni odwiedzający 

Termin/y: marzec 2015 

Czas trwania: 

35 godzin zajęć (z przerwami): 

środa 5 godziny wieczorem (z przerwą na drobny posiłek) 
czwartek 5 godziny wieczorem (z przerwą na drobny posiłek) 

piątek 5 godziny wieczorem (z przerwą na drobny posiłek) 

sobota 10 godzin (z dwugodzinną przerwą na obiad) 

niedziela 10 godzin (z dwugodzinną przerwą na obiad oraz ze spektaklem 
finałowym)  



Przebieg 

wydarzenia/ 
harmonogram 

działań: 

 

Trzy pierwsze dni warsztatowe składać się będą z około czterogodzinnych 

bloków zajęć w czasie których symultanicznie odbywać się będą zajęcia 

warsztatowe. Uczestnicy podzieleni na podgrupy, wymienią się tematyką 

zajęć, zaplanowaną na dany dzień. W czasie pierwszych zajęć uczestnicy 
zostaną zapoznani z wybranymi dziedzinami artystycznymi oraz 

zagadnieniami bioróżnorodności w kulturze, tradycji i obrzędowości. 

Następne dni poświęcone zostaną przygotowaniu scenariusza, rozdzieleniu 

ról i wspólnym opracowaniu pomysłu scenografii, korzystając z łatwo 
dostępnych materiałów.  

Planowane 

efekty 

wydarzenia 
(czego uczestnik 

się 

nauczy/dowie): 

Efektem będzie wielopłaszczyznowy spektakl teatralny (muzyka, 

akrobatyka, kuglarstwo, pantomima). Uczestnicy zapoznają się z pojęciem 

bioróżnorodności postrzeganej poprzez gry i zabawy oraz działania 
artystyczne. Dowiedzą się jaki różnorodność biologiczna ma wpływ na ich 

środowisko życia, tożsamość i dziedzictwo kulturowe. Poznają również kilka 

różnych form artystycznych.   

Możliwości 
kontynuacji: 

Spektakl będzie mobilny przez co możliwy do wystawiania wielokrotnie 

w przyszłości oraz w różnych lokalizacjach. Scenariusz spektaklu zostanie 
przekazany do szkół w celu poszerzenia oferty dydaktycznej dotyczącej 

edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności. 

Promocja, 
rozpowszechnia

nie informacji: 

Nabór uczestników warsztatów zostanie przeprowadzony spośród lokalnej 

młodzieży poprzez informacje rozpowszechniane w szkołach oraz na 
tablicach informacyjnych we wsiach i świetlicach wiejskich.  

Spektakl zostanie wystawiony szerokiej publiczności podczas festiwalu 

bioróżnorodności w czasie Kaczawskich Warsztatów Artystycznych. 

Nagłośnienie informacji w lokalnych mediach zaproszonych na festiwal i 
warsztaty, rozesłanie zaproszeń, rozwieszenie plakatów w regionie. 

Spektakl zostanie również sfilmowany, a jego fragmenty dołączone do 

filmu. Relacje i materiał fotograficzny z warsztatów i spektaklu zostanie 

zamieszczony na stronie internetowej projektu. 

Wymagania dla 

wykonawcy 

Udokumentowane doświadczenie w organizacji dwóch innych warsztatów 
artystycznych dla min. 10 osób 

 

 

 


