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Wstęp 

Motto innowacji: 

Powiedz mi a zapomnę. 

Pokaż mi a zapamiętam przez tydzień. 

Pozwól mi zrobić a zapamiętam na całe życie. 

... Parafraza słów Konfucjusza 

W dobie naszej cywilizacji i dominacji kultury masowej istnieje realne zagrożenie 

utraty przez młodzież zdolności wrażliwej obserwacji świata i jego interpretacji. Uczniowie 

są coraz bardziej zagubieni w obecnym świecie kultury i sztuki. Trudno jest im ugruntować w 

sobie stabilny stosunek do sztuki dawnej i współczesnej. Pęd i lekki styl życia powodują brak 

czasu na refleksję nad prawdziwymi wartościami i estetyką, utrudniają zatrzymanie się i 

poddanie własnej chęci tworzenia.  

Zainteresowanie sztuką i potrzeba tworzenia jest wśród młodzieży ciągle silna. 

Młodzież jest otwarta na nowe doznania artystyczne, reprezentuje postawy dążące do 

świadomego odbioru sztuki i uczestniczenia w niej. Często jednak młodzież ta jest nieśmiała, 

niepewna własnych możliwości. 

Sztuka ma znaczący wpływ na kształtowanie osobowości młodego człowieka, odciska 

na nim nieodwracalne piętno i wpływa na charakter, sposób bycia, zachowanie. 

Pragnę stworzyć miejsce, w którym uczniowie będą mogli doświadczać, tworzyć, 

eksperymentować, rozbierać na czynniki pierwsze, rozwijać w sobie sztukę. Uważam, że 

bezpośredni kontakt z historią sztuki buduje solidne fundamenty wiedzy oraz intensywnie 

wpływa na rozwój młodego człowieka. 

Opis innowacji 

Innowacja pedagogiczna przewidziana jest dla klas VII szkoły podstawowej oraz III 

gimnazjum i będzie realizowana podczas jednej godziny plastyki raz w tygodniu w ciągu 

jednego roku szkolnego.  Zachowuje cele kształcenia i umiejętności uczniów określone w 

podstawie programowej (Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji; 

Tworzenie wypowiedzi; Analiza i interpretacja tekstów kultury)’ 

 



Innowacja powstała po to, by przybliżyć uczniom życie i twórczość największych 

artystów. W I półroczu uczniowie zapoznają się w twórczością najwybitniejszych artystów 

XIX i XX wieku. Zdobyte informacje o twórcach i ich dziełach pomogą uczniom wykonać 

własne prace plastyczne inspirowane sztuką światową. Innowacja przewiduje stworzenie prac 

plastycznych opartych na materiałach i technikach, którymi posługiwali się autorzy 

prezentowanych dzieł, inne skupią się na tematach lub scenach, po jakie sięgali. Uczniowie 

stworzą afrykańskie maski, japońskie grafiki oraz obrazy i rzeźby artystów europejskich.  

W pierwszej kolejności uczniowie zapoznają się z biografią i założeniami twórczymi 

określonego artysty, np. Vincenta van Gogh. Następnie zostanie im przybliżona twórczość i 

na podstawie jednego z obrazów stworzą pracę plastyczną, np. na podstawie obrazu 

„Gwieździste niebo” Vincenta van Gogha uczniowie poznają technikę jaką malował.   

 W II półroczu planuję przybliżyć uczniom sztukę współczesną. Pomóc im zrozumieć 

jej zawiłość i zrozumieć znaczenie. Podczas zajęć uczeń będzie rozwijał twórcze myślenie i 

umiejętność świadomego uczestnictwa w kulturze, pozna zagadnienia z zakresu historii sztuki 

w oparciu o kanon dzieł sztuki współczesnej XX i XXI wieku, podejmie próbę indywidualnej 

interpretacji dzieła sztuki; dokona  indywidualnej interpretacji modelu różnymi środkami 

plastycznymi, w twórczy sposób rozwinie swoje umiejętności wykorzystując w tym celu 

bogactwo różnych środków plastycznych. Planowana jest współpraca z ośrodkiem kultury 

(OKSiR) i środowiskiem szkolnym (aktywność performatywna).  

 Po zapoznaniu się z życiem i twórczością wszystkich artystów każdy uczeń 

wybierze twórcę, który jest mu najbardziej bliski twórczo, mentalnie lub życiowo. Po czym 

stworzy pracę w wybranej przez siebie tematyce i technice zainspirowaną życiem, bądź  

twórczością swojego ulubionego artysty. Na koniec innowacji zostanie zorganizowana 

wystawa prac plastycznych . 

Przewidziane formy i techniki pracy:  

1. Metoda projektu;  

2. Prace indywidualne i zespołowe;  

3. Tworzenie prac plastycznych technikami tradycyjnymi i innowacyjnymi;  

4. Prezentacje multimedialne;  

5. Projekcje filmowe z zakresu kultury i sztuki;  

6. Wystawa artystyczna prac plastycznych 



Cele ogólne:  

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji- percepcja sztuki.  

2. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę.  

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki 

 

Cele szczegółowe: 

1. Kształcenie kultury odbioru sztuki w formie pośredniej i bezpośredniej.  

2. Świadome, aktywne, twórcze i krytyczne odbieranie dzieł w różnych formach.  

3. Poznawanie różnych form i możliwości kontaktu z dziełami sztuki 

4. Kształtowanie aktywnej postawy twórczej w zakresie tworzenia własnych prac 

plastycznych.  

5. Kształcenie kultury tworzenia, potrzeby ekspresji i wyrażania swojej osobowości 

poprzez powstające kompozycje plastyczne oraz kształcenie kultury odbioru dzieł 

sztuki 

6. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności uczniów w zakresie tematyki, różnorodności 

stosowanych środków wyrazu artystycznego oraz sposobu organizacji pracy 

(komponowanie, projekt).  

7. Umożliwianie swobodnej samodzielnej twórczości uczniów, prowokowanie do 

poszukiwania własnych, oryginalnych rozwiązań.  

8. Kształtowanie kultury odbioru użytkowych i nieużytkowych dzieł sztuki, 

uświadomienie obecności sztuki w życiu codziennym i nieustanego obcowania z 

różnymi jej przejawami.  

9. Nauka rozpoznawania, porównywania cech dzieł sztuki i kiczu.  

10. Twórcza interpretacja cech stylowych użytkowych dzieł sztuki w tworzonych przez 

uczniów kompozycjach plastycznych.  

11. Umiejętność projektowania i tworzenia wystawy własnych, czy grupowych realizacji 

artystycznych.  

12. Poszukiwanie oryginalnych rozwiązań w działaniach twórczych.  

 

 

 



Ewaluacja innowacji 

Ewaluacja innowacji będzie realizowana w formie ankiet. Celem ewaluacji będzie 

uzyskanie informacji na temat oczekiwań uczniów, następnie ich realizacji i  efektów w 

rozwoju zainteresowań sztuką. 

Ankietowani będą uczniowie klasy, a wyniki w formie sprawozdania zostaną 

przedstawione dyrekcji szkoły oraz radzie pedagogicznej na koniec roku szkolnego.  Metodą 

ewaluacyjną będą też okresowe wystawy prac uczniów, zdjęcia dokumentujące działalność 

artystyczną uczniów. 

 

 

 

 

 

 


