
 
 

 



Cele podejmowanych działań:  

 

U podstaw programu Koła Artystyczno-Terapeutycznego leży antropocentryczna koncepcja edukacja. Wszelkie 

podejmowane działania i inicjatywy ukierunkowane są na: 

- rozwijanie twórczej osobowości wychowanek poprzez wdrażanie do wielostronnej aktywności na rzecz 

placówki; 

- poszerzanie wiedzy szkolnej i zainteresowań, wzbogacanie zasobu słowno-pojęciowego przy wykorzystaniu 

dostępnych źródeł informacji, motywowanie do korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz czytelni szkolnej; 

- uwrażliwianie na sztukę, kształcenie umiejętności rozpoznawania i wartościowania zjawisk kultury; poszerzanie 

sfery przeżyć, rozbudzanie wyobraźni; 

- pobudzanie uczennic do działań artystycznych(rozwijanie zdolności aktorskich, recytatorskich, plastycznych i  

wrażliwości muzycznej); 

- wdrażanie do kultury żywego słowa i podnoszenie kompetencji komunikacyjnych; 

- kultywowanie postaw patriotycznych – propagowanie wiedzy o Polsce, sławnych Polakach, poznawanie kultury 

regionu, rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i  szacunku do dziedzictwa narodowego; 

- integrację ze środowiskiem otwartym poprzez czynne uczestnictwo w imprezach kulturalno - oświatowych, 

obchodach rocznicowych, akademiach okolicznościowych w placówce i poza nią; 

- kształtowanie prawidłowych zasad współżycia społecznego i właściwej postawy w relacjach interpersonalnych 

(tolerancji, życzliwości, empatii, szacunku do innych, samokrytycyzmu, kontroli emocjonalnej) 

- wzmacnianie poczucia wartości osobistej wychowanek, umiejętności współdziałania w grupie, 

odpowiedzialności za podjęte działania, rzetelności w pracy. 

 

 

 

  

 



Zwięzły opis realizacji:  

 

Dobór treści repertuarowych dotyczy następujących sfer aktywności: 

 Działania twórcze: 

- interpretacja głosowa i ekspresja sceniczna, „wchodzenie w rolę”, gry dramowe, spektakle profilaktyczne, 

wieczornice, występy okolicznościowe w placówce i poza nią. 

- podejmowanie aktywności plastycznej – wykonywanie plakatów, projektów scenografii                  do 

spektakli, ulotek informacyjnych, materiałów promujących działalność koła. 

 Działania wychowawcze: 

    - wspólne przygotowywanie – kreowanie uroczystości okolicznościowych integrujących zespół                 i 

kształtujących prawidłowe relacje interpersonalne. 

- stwarzanie podopiecznym warunków umożliwiających rozładowywanie emocji i napięć wewnętrznych 

poprzez zabawę jako źródło indywidualnych przeżyć. 

- wspomaganie uczennic w odkrywaniu własnego potencjału i możliwości twórczych. 

 Oddziaływania arteterapeutyczne 

- kształtowanie inteligencji emocjonalnej poprzez ekspresję sceniczną i aktywność plastyczną. 

- modyfikowanie sposobu odbioru otaczającej rzeczywistości poprzez dostarczanie pozytywnych przeżyć w 

kontakcie ze środowiskiem otwartym; kształtowanie otwartej postawy wobec otoczenia, elastyczności w 

działaniu i tolerancji; wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości. 

-  realizowanie najważniejszych funkcji arteterapii – stymulującej, rozwijającej, korekcyjnej. 

 

FORMY REALIZACJI: 

- prezentacja spektakli na forum placówki i poza nią, 

- uczestnictwo w imprezach kulturalno- oświatowych w mieście i regionie ( wyjazdy do kina, teatrów, galerii 

sztuki, udział w koncertach muzycznych, spotkania z ciekawymi ludźmi). 

- współpraca ze  środowiskiem lokalnym poprzez udział w inicjatywach lokalnych skierowanych do dzieci i 

młodzieży.- rejestrowanie wydarzeń z działalności koła za pomocą dostępnych środków audiowizualnych i 

upublicznianie tych materiałów w kwartalniku zakładowym „Azymut”, na gazetkach,                      podczas 

uroczystości ogólnozakładowych w formie prezentacji multimedialnych i występów. 

 



 Uzyskane efekty:  

 

Napotkane problemy:  

 

 Wnioski z realizacji i plany na przyszłość:  

 

 

 

 

- podtrzymanie wypracowanego modelu i systemu pracy koła, 

- budowanie atrakcyjnego wizerunku koła, 

- utrwalanie wzajemnych pozytywnych relacji pomiędzy prowadzącymi a młodzieżą opartych na zaufaniu, 

szacunku i życzliwości. 

 

- niskie poczucie własnej wartości u podopiecznych, 

- nieumiejętność bezkonfliktowego współdziałania w grupie, 

- brak samodyscypliny i rzetelności w działaniu, 

- negatywizm szkolny, ograniczony wachlarz własnych zainteresowań, 

- niski poziom kultury słowa i kompetencji komunikacyjnych. 

 

 

-  

I- ciekawa alternatywa dla spędzania wolnego czasu, 

-  przełamanie barier i zahamowań u wychowanek, 

- podnoszenie poczucia własnej wartości i pozytywne kreowanie własnego wizerunku. 

- rozładowywanie napięć emocjonalnych poprzez spontaniczne i świadome wyrażanie siebie w relacjach z 

otoczeniem. 

- kształtowanie postaw empatii wobec innych osób, nawiązywanie relacji interpersonalnych opartych na syntonii 

uczuciowej, 

- prawidłowe funkcjonowanie w grupie w atmosferze pomocy, zrozumienia i wsparcia koleżeńskiego, 

- poszerzanie zasobu słowno-pojęciowego i wyobraźni abstrakcyjnej, 

- rozwijanie zdolności samodzielnego wyrażania siebie w komunikatach werbalnych i niewerbalnych., 

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podjęte działania. 



 


