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Pieczęć zakładu poprawczego/schroniska dla nieletnich 

 

 

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI  
 

Nazwa zakładu 

poprawczego/schroniska 

dla nieletnich 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach 

Imię i nazwisko 

dyrektora  zp/sdn 

Zenon Czyżewski 

Adres  

 

Mrozy, ul. Leśna 8, 05-320 
Tel. 

(25) 75 74 024 

Fax. 

(25) 75 74 612 

e-mail 

sekretariat@zpmrozy.pl 

Imię i nazwisko autora Katarzyna Grasiak 

Zakres 

działania: 

Edukacja X 

Wychowanie  X 

Profilaktyka  

Opieka X 

Organizacja i zarządzanie  

Inne obszary (określić jakie)  

Temat działania: 

 

Liczba uczestników objętych przedsięwzięciem: 

 

Okres trwania działania :  

Od września 2013 r. do czerwca 2014 r.  

12 wychowanek   

Warsztaty teatralne  



Cele podejmowanych działań:  

 

Zwięzły opis realizacji:  

 

 Uzyskane efekty:  

 

1. Zdobycie podstawowej wiedzy na temat teatru i filmu; 

2. Usprawnienie umiejętność krytycznego odbioru wytworów kultury; 

3. Poznanie mechanizmów powstawania dzieła scenicznego; 

4. Przygotowanie kilku występów artystycznych; 

5. Przełamanie bariery wstydu i podniesienie poczucia własnej wartości; 

6. Rozbudzenie w sobie poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka; 

7. Rozwinięcie umiejętności mówienia o emocjach i wyrażania siebie;  

8. Udoskonalenie umiejętności pracy w grupie. 

Warsztaty teatralne zorganizowane w naszej placówce mają za zadanie wychowanie 

człowieka, który będzie reagował na piękno żywego słowa, na precyzję ruchu, na gest, barwę, 

światło. Spotkania w tej grupie to również okazja do wielokierunkowego rozwoju 

intelektualnego i emocjonalnego. Nasze wychowanki poszerzają swoją wiedzę na temat 

literatury, kształtuje wyobraźnię, staje się bardziej wrażliwa na poprawną i wyrazistą wymowę. 

Uczą się radzić sobie z tremą, stają się bardziej pewna siebie, a także mają szansę doświadczyć 

ogromnej satysfakcji z osiągniętego sukcesu.  

Nasze koło teatralne skupia wszystkie chętne wychowanki i stwarza im możliwość 

twórczego rozwijania zainteresowań recytatorskich, aktorskich, teatralnych, muzycznych i 

plastycznych. Dziewczęta spotykają się dwa razy w tygodniu i w czasie zajęć tworzą różnego 

typu improwizacje oraz doskonalą techniki aktorskie, a także przygotowują przedstawienia, które 

są prezentowane zarówno na gruncie szkolnym, jak i pozaszkolnym. Naszym działaniom 

przyświeca zasada systematyczności i stopniowania trudności w rozwoju artystycznym 

młodzieży. 

Do tej pory dziewczęta przygotowały dwa występy sceniczne: 

1. Montaż słowno-muzyczny oparty na bajkach Jana Brzechwy, który został 

zaprezentowany w dwóch pobliskich szkołach podstawowych i w przedszkolu;  

2. Parodia bajki o Jasiu i Małgosi przygotowana dla pensjonariuszy Domu Pomocy 

Społecznej w Mieni.  

 

Cel główny: 

Głównym celem warsztatów teatralnych jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka, 

dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz 

przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. 

Cele szczegółowe: 

1. Rozbudzanie potrzeb artystycznych wychowanek; 

2. Propagowanie poprawnej polszczyzny;  

3. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych; 

4. Wprowadzanie wychowanki w świat kultury i sztuki;  

5. Uczenie odpowiedzialności, rzetelności, dyscypliny, punktualności;  

6. Kształtowanie aktywnych, twórczych postaw; 

7. Praca nad umiejętnością współdziałania w zespole; 

8. Umożliwianie samorealizacji; 

9. Rozwijanie umiejętności społecznych; 

10. Odwołanie się do indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych; 

11. Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań wobec napotykanych trudności; 

12. Wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu.  



Napotkane problemy:  

 

 Wnioski z realizacji i plany na przyszłość:  

 

Materiały, które mogą być potrzebne do prawidłowej realizacji usprawnienia np. wzory dokumentów i 

formularzy, schematy, programy szkoleń, materiały multimedialne itd.  

 

Link do strony, na której znajdują się dodatkowe informacje o realizacji przedsięwzięcia w placówce oraz 

prezentacja dobrej praktyki - www zp/sdn :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! 

Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na stronie 

internetowej urzędu tylko wybranych przykładów dobrej praktyki. 

https://zpmrozy.edupage.org 

1. Program pracy koła teatralnego funkcjonującego w Zakładzie Poprawczym i Schronisku 

dla Nieletnich w Mrozach; 

2. Scenariusze wystąpień scenicznych.  

Intensywna, długotrwała praca nad projektem wzmacnia więzi między wychowankami i 

spaja grupę warsztatową, budząc w dziewczętach poczucie odpowiedzialności nie tylko za 

spektakl, nad którym pracujemy, ale także za siebie nawzajem. Staramy się, by nasze zajęcia 

odbywały się w atmosferze jedności i braterstwa.  

Mamy zamiar przygotowywać kolejne projekty sceniczne, które będziemy prezentować 

nie tylko na terenie naszego zakładu, ale także w pobliskich ośrodkach kulturalnych i 

placówkach oświatowych. Będziemy się także przygotowywać do udziału w Wojewódzkim 

Przeglądzie Twórczości Artystycznej.  

1. Nie każda z wychowanek mogła wziąć udział w projektach scenicznych przeznaczonych 

do prezentacji poza zakładem (ze względu na specyfikę placówki); 

2. Blokady emocjonalne wywołane wstydem i strachem przed występami publicznymi. 


