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Program uzupełniający kształtowanie wychowania przez sztukę „Spotkania ze sztuką”
Wprowadzona przez nas innowacja „Spotkania ze sztuką" jest propozycją poszerzenia
wiedzy i doświadczeń uczniów w naszej szkole. Pomysł wprowadzenia innowacji zrodził się
w wyniku refleksji nad edukacją kulturalną dzieci i młodzieży. Nietrudno zauważyć, że nasi
uczniowie większą część czasu spędzają przed ekranem komputera lub telewizora. Młodzi
ludzie wybierają gry lub filmy niezbyt wartościowe, które dostarczają dużo nowych i
niesamowitych wrażeń.
Wartościowe filmy, spektakle teatralne, czy baletowe, wizyty w muzeum, zwiedzanie
ciekawych historycznie miejsc są bardzo rzadką formą spędzania wolnego czasu.
Postanowiłyśmy więc sprostać tym wymaganiom wprowadzając innowację „Spotkania ze
sztuką”. Myślimy tu nie tylko o atrakcyjnym wypełnianiu czasu i o podniesieniu poziomu
wiedzy i kultury ogólnej, ale również o kształtowaniu estetycznej wrażliwości i wpływie
szeroko pojętej sztuki na moralne postawy wychowanków.
Innowacja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, oraz stwarza
możliwość rozwijania zainteresowań uczniów, a w przyszłości ich aktywnego udziału w życiu
kulturalnym.
Główną formą pracy w tym programie będą różnego rodzaju wycieczki. Wycieczki
szkolne należą do efektywnych i bardzo lubianych przez dzieci oraz młodzież szkolną zajęć
procesu dydaktyczno – wychowawczego. To najczęściej zajęcia wprowadzające,
poszerzające i pogłębiające treści kształcenia. Inspirują do rozwoju, są punktem wyjścia do
samodzielnej pracy, mają w sobie dużo aspektów humanistycznych i filozoficznych.
Najważniejsze z nich tworzą triadę: piękna, prawdy, dobra. Wycieczki są źródłem wiedzy
uczniów, a operatywna wiedza jest podstawą kształtowania ich wartości społecznych,
przekonań, poglądów oraz umożliwia formułowanie i przestrzeganie określonych kryteriów
oceny zjawisk, faktów, procesów kulturowych, społecznych.
Opis zasad innowacji pedagogicznej
1. Innowacja pedagogiczna – „Spotkania ze sztuką"
2. Organizowane wyjazdy i przedsięwzięcia będą skierowane głównie do uczniów klas III,
IV, V, VI i VII. Pragniemy przygotować naszych wychowanków do świadomego
uczestnictwa w kulturze.
3. Realizacja programu odbywać się będzie na zajęciach pozalekcyjnych, głównie na
wyjazdach pozaszkolnych (zwiedzanie, wycieczki, wyjazd do kina, opery, muzeum).
W czasie realizacji innowacji zakłada się współpracę z rodzicami.
4. Przewidywana częstotliwość wyjazdów – raz w miesiącu.
5. Termin realizacji – rok szkolny 2017/18

Cele innowacji pedagogicznej „Spotkania ze sztuką”
- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej (edukacja
medialna),
- zaspokojenie potrzeb intelektualnych i poznawczych uczniów, bogacenie ich osobowości,
- kontakt z dobrami kultury, poznawanie zjawisk kulturalnego życia, kulturowych wartości
przyrody, uczestnictwo w kulturze,
- budzenie pasji i zainteresowań poznawczych przez wielokierunkowe, emocjonalne i
aktywne zaangażowanie,
- kształtowanie odpowiednich postaw wobec otoczenia i świata ( realizacja celów
wychowania patriotycznego, moralnego i ideowego),
- wskazywanie, że kontakt z kulturą (kino, teatr, balet) jest źródłem indywidualnych przeżyć i
sposobem rozładowania emocji

- kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz w
środkach transportu,
- integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej,
-wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia w tym szczególnie kontakt z różnorodnymi
aspektami sztuki,
-nabywanie ogłady i kultury osobistej w obcowaniu ze sztuką,
- poznanie miejsc bliższych i dalszych.
Oczekiwane rezultaty.
Uczeń:
- chętnie i aktywnie bierze udział w różnych formach „Spotkań ze sztuką”
- potrafi wymieniać z innymi myśli, przeżycia, twórcze doświadczenia i działania
- potrafi właściwie zachować się w miejscach publicznych,
-posługuje się wzbogaconym słownictwem związanym z różnymi dziedzinami sztuki,
- zbiera informacje nt. wydarzeń kulturalnym w najbliższej okolicy, stara się brać w nich
udział,
- składa własne propozycje wycieczek, wyjść, wyjazdów, które posłużą rozwijaniu potrzeby
uczestniczenia w życiu kulturalnym.
Realizatorki innowacji:
Katarzyna Kubacka
Anna Orczykowska
Barbara Różkowska

