
Innowacja pedagogiczna

„W świecie teatru i mediów”

GIMNAZJUM NR 1 IM.ADAMA MICKIEWICZA W ZAMOŚCIU
DYREKTOR ALICJA DUBEL

PROWADZĄCY: JOANNA MUDA, EDYTA WILCZYŃSKA -KRAWIEC

http://gim1zamosc.scholaris.pl/pic/Szkl.jpg
http://nauczyciel.szkolazklasa.pl/school.dhtml?szkola=572&&nauczyciel=3429
http://szkolazklasa.pl/wizytowka-szkoly.dhtml?xx=5186362


Założenia innowacji:

Innowacja ma wspierać wszechstronny
i harmonijny rozwój ucznia oraz kształtować

osobowość młodego człowieka.
Ma też przygotować uczniów – jako twórców

i odbiorców - do świadomego udziału
w kulturze.



Cele szczegółowe innowacji
• przygotowanie uczniów do świadomego, krytycznego odbioru dzieł teatralnych

i innych tekstów kultury,
• rozszerzenie ich wiedzy w zakresie podstawowych pojęć związanych ze sztuką

teatralną oraz dziennikarską,
• zapoznanie z wybranymi dziełami klasyki teatralnej (odpowiednimi dla ich wieku

i poziomu intelektualnego; według możliwości ),
• kształtowanie wrażliwości estetycznej,
• zainspirowanie uczniów do samodzielnej i zespołowej twórczości scenicznej

i publicystycznej,
• zachęcanie do samokształcenia,
• wyzwolenie w uczniach możliwości kreacyjnych, umożliwiających tworzenie widowisk

o charakterze teatralnym oraz ekspresję poprzez teksty publicystyczne,
• kształcenie kultury słowa oraz umiejętności werbalizowania własnych sądów i uczuć
• pobudzanie twórczej aktywności uczniów
• wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia
• nabywanie ogłady i kultury osobistej w obcowaniu ze sztuką
• rozwijanie postaw społecznych, współdziałania i współżycia w grupie
• rozwijanie samodzielności i wytrwałości w procesie odkrywania i rozwiązywania

problemów
• rozwijanie prawidłowych relacji interpersonalnych
• kształcenie umiejętności pracy w zespole
• rozbudzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły
• uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych



Realizacja innowacji
- cotygodniowe spotkania grupy chętnych uczniów
- udział w spektaklach teatralnych
- wykorzystanie elementów dramy na lekcjach
- redagowanie szkolnej gazetki
- współpraca z instytucjami kulturalnymi
- przygotowywanie inscenizacji
- spotkania z ludźmi kultury
- warsztaty dziennikarskie
- przygotowywanie szkolnych akademii



Przykłady działań realizowanych

w ramach  innowacji



"Dreamnight at the zoo", czyli "Wieczór marzeń w zoo"
to spotkanie dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych wraz z członkami ich rodzin
na terenie ogrodu zoologicznego organizowane w pierwszy piątek czerwca każdego roku.

Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w akcji trzykrotnie, tym razem zaprezentowała się
w przedstawieniu pt "Czystość to zdrowie" przygotowanym wspólnie przez uczniów
i nauczycieli OREW oraz Gimnazjum nr 1 w Zamościu.



Nasza młodzież
wzięła udział
w przygotowaniu
inscenizacji na
coroczną imprezę
dla osób
niepełnosprawnych

Uczniowie wspólnie z wychowankami
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zamościu

Wieczór marzeń w zamojskim ZOO – 11.06.2010



Współpraca ze środowiskiem osób niepełnosprawnych
Nasza młodzież współpracuje z dziećmi niepełnosprawnymi
z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego

- przygotowywaliśmy dla nich różnego typu uroczystości: Andrzejki, Mikołajki, lekcje tematyczne.



Andrzejki w Ośrodku
Rehabilitacyjno – Edukacyjno

-Wychowawczym



Warsztaty dziennikarskie
Uczniowie uczęszczający na innowację uczyli się sztuki dziennikarskiej na warsztatach

prowadzonych w Miejskim Domu Kultury. Celem tych zajęć było: zapoznanie młodzieży
z głównymi zagadnieniami i problemami współczesnego dziennikarstwa, opanowanie przez
uczniów podstaw sztuki dziennikarskiej i praktyczne jej wykorzystanie przy tworzeniu gazetki
„Logos”, nabycie umiejętności posługiwania się różnymi gatunkami publicystycznymi,
doskonalenie sprawności językowej i dbałość o kulturę słowa, poznanie twórczości wybitnych
dziennikarzy, zapoznanie uczniów z tworzeniem oraz funkcjonowaniem redakcji prasowej.

Efektem pracy zespołu redakcyjnego było wydanie kilku numerów szkolnej gazetki „LOGOS”.



Uczestnicy innowacji odwiedzają zamojskie przedszkola
i czytają maluchom wybrane bajki.

Na zdjęciu uczennice w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Zamościu

Zaangażowanie w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”



Uczestniczymy także w przedszkolnych akcjach –
na zdjęciu Święto Pluszowego Misia oraz Dzień Dobrych Uczynków

w  Miejskim Przedszkolu nr 5 w Zamościu

„Dzień Dobrych Uczynków to święto społecznych, bezinteresownych działań, którego
przewodnim hasłem jest "dobre uczynki dla ludzi, zwierząt i środowiska”



Spektakl profilaktyczny „W niewoli nałogów”

Uczestnicy innowacji pracowali nad przygotowaniem przedstawienia na temat
zagrożenia nałogami. Sami opracowali scenariusz i kostiumy, stworzyli też
odpowiednią scenografię i choreografię .
Za swoją pracę otrzymali I miejsce w  Festiwalu Teatrów
Profilaktycznych.





Inscenizacja II części „Dziadów”

Uczestnicy innowacji przygotowali przedstawienie
z okazji Święta Patrona Szkoły



Konkurs Piosenki i Pieśni Niepodległościowej

Nasza młodzież prezentuje swoje zdolności recytatorskie
i wokalne podczas konkursów

Na zdjęciach nasi uczniowie - laureaci
IV Konkursu Poezji i Pieśni Niepodległościowej
w Zamojskim Klubie Garnizonowym – 05.11.2009



Na zajęciach innowacji
przygotowujemy wiele

szkolnych uroczystości

Na zdjęciach przedstawienie „Jasełek”
dla rodziców naszych uczniów.



Inscenizacja Misterium Męki Pańskiej



Udział w spektaklach
Zamojskiego Lata

Teatralnego

ZLT to impreza, która po raz pierwszy
odbyła się w roku 1976 i wrosła
w pejzaż kulturalny miasta. Jest znana
w kraju, wysoko oceniana przez teatry
i krytykę, a co najważniejsze -

oczekiwana przez zamojską
publiczność.
Organizatorzy Lata Teatralnego starają

się zaprezentować w Zamościu, gdzie
nie ma sceny zawodowej, najciekawsze
spektakle teatralne sezonu, zapewnić
mieszkańcom miasta rozrywkę dobrą
i na wysokim poziomie artystycznym.
Zamojskie Lato Teatralne adresowane
jest do widzów w różnym wieku
i różnych upodobań. Zawsze posiada
duże walory artystyczne i edukacyjne.



20.06 10 r. uczestniczyliśmy
w spektaklu
pt.”Misterium Pinsla” w  wykonaniu

Lwowskiego Teatru Woskresinnia



Udział w Zamojskiej Arlekinadzie
Jest to widowisko artystyczne, w którym bierze udział około 100 osób - amatorskich teatrów
pantomimicznych, członków zamojskich zespołów artystycznych w historycznych
i karnawałowych strojach, nawiązujące do Karnawału Weneckiego. Uczestnicy wykonują
etiudy inspirowane komedią dell’ arte, układy taneczne, pokazy kuglarskie na Rynku Wielkim
i w podwórku zamojskiego zespołu staromiejskiego.

11-12.06.2010 nasi uczniowie – uczestnicy innowacji brali udział w Arlekinadzie.
Fotografia z portalu Zamość onLine



Spotkania z pisarzami
Uczestniczyliśmy w cyklu spotkań literackich organizowanych przez Książnicę Zamojską
im. St. K. Zamoyskiego w Zamościu w ramach programu O KSIĄŻCE PRAWIE WSZYSTKO
– jest to przedsięwzięcie edukacyjno-kulturalne promujące książkę i czytelnictwo
współfinansowane przez MKiDN - MECENAT 2010.

Młodzież uczestniczyła w spotkaniach autorskich:
z p. Agnieszką Tyszko - autorką książek dla młodzieży
z p. Julią Rodzik – Dzieckiem Zamojszczyzny, autorką książek biograficznych
z p. Maciejem Iłowieckim - publicystą, byłym prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
autorem wielu książek medioznawczych.



Osiągnięcia uczestników innowacji
vOpanowanie przez uczniów podstawowych umiejętności dziennikarskich:
vPoznanie zasad funkcjonowania redakcji prasowej oraz zasad etyki
dziennikarskiej
i praktyczne ich stosowanie w redakcji gazetki szkolnej „LOGOS”.
vPoznanie głównych zagadnień i problemów współczesnego dziennikarstwa.
vNauczenie się pracy w zespole, odpowiedzialności, rzetelności i samodzielności.
vUzyskanie większej świadomości i sprawności językowej.
v Poznanie podstawowych gatunków publicystycznych.
vUwrażliwienie na niebezpieczeństwo manipulacji dziennikarskiej i wyposażenie
ucznia w umiejętność obrony przed nią.
vUkształtowanie krytycznego odbioru przekazu informacyjnego.
vUkształtowanie poczucia odpowiedzialności za słowo i przekazywaną informację.
vPogłębienie orientacji we współczesnej kulturze prasowej, telewizyjnej, filmowej
i reklamowej.
vUmiejętność obcowania ze sztuką teatralną.
v Umiejętność analizy tworzywa filmowego i sztuki teatralnej.
v Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze.
vWdrażanie do systematyczności, otwartości na świat i ludzi, rozbudzanie
zainteresowania otaczającą rzeczywistością.



Efekty prowadzenia innowacji

Wprowadzona innowacja stworzyła uczniom
okazję do wejścia w rolę twórców, ukształtowała w
nich poczucie odpowiedzialności nie tylko za swoje
dokonania, ale i efekty pracy całego zespołu.

Młodzież nabrała pewności siebie,
a podejmowane działania wyzwoliły w uczniach
postawę twórczą. Aktywność artystyczna sprzyjała
kształtowaniu ich osobowości, kultury oraz
bogaciła wiedzę z zakresu teatru i mediów.


