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Tytuł innowacji:  

ZA KURTYNĄ 

 

 

 

I.  INFORMACJE O SZKOLE: 

 

1. Nazwa szkoły:  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  

2. Adres:  49 – 200 – Grodków ul. Krakowska 31 

3. Telefon:  774155488 

4. Dyrektor Ośrodka: mgr Elżbieta Galus 

5. W innowacji wezmą udział chętni uczniowie ze wszystkich szkół naszej placówki. 

 

II.  INFORMACJE DOTYCZ ĄCE AUTORÓW INNOWACJI. 

 

 

1. Imię i nazwisko: 

    mgr Ewa Molęcka 

 

2. Kwalifikacje zawodowe: 

• nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej 

• mgr pedagogiki o spec. nauczycielskiej 

• ukończone kursy z zakresu oligofrenopedagogiki 

 

3. Zajmowane stanowisko w placówce:  

     nauczyciel języka polskiego oraz nauczyciel Zespołu Rewalidacyjno – Wychowawczego. 



 

 

 

4. Stopień awansu zawodowego: 

     nauczyciel dyplomowany 

 

5. Autor posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej. 

 

1. Imię i nazwisko:  

     Małgorzata Hirczyn  

 

2. Kwalifikacje zawodowe: 

• animator kultury o specjalizacji teatralnej 

• logopeda ogólny 

• uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą Dyna lingua – M. S. 

• ukończone kursy w zakresie: oligofrenopedagogiki i pedagogiki opiekuńczo – 

wychowawczej 

 

 

3. Zajmowane stanowisko: 

    pedagog Ośrodka 

 

4. Stopień awansu zawodowego: 

    nauczyciel mianowany 

 

5. Autor nie posiada doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OPRACOWANIA INNOWACYJNEGO.  

 

1. Rodzaj innowacji: metodyczna 

 

2. Zakres innowacji:  

 

A/ Kto zostanie nią objęty: 

Uczestnikami zajęć będą uczniowie z różnych klas, którzy zadeklarują swój udział  

w systematycznych, cotygodniowych spotkaniach. Będą to uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej, Gimnazjum oraz ze Szkoły Zawodowej. Do współpracy będą zapraszani 

uczniowie ze szkół publicznych z naszego terenu. 

 

B/ zajęcia edukacyjne, które obejmuje innowacja: 

Zajęcia będą prowadzone w ramach tzw. godzin karcianych oraz zajęć pozalekcyjnych, 

wykraczających poza ramy placówki. 

 

C/ Czas trwania innowacji: IX do VI w roku szkolnym 2011 / 2012. 

 

D/ Przyczyny powstania innowacji: 

 Obserwując na co dzień dzieci i młodzież na różnych zajęciach i w różnych sytuacjach 

oraz przygotowując różne programy artystyczne, zauważyłyśmy u uczniów: 

- zaburzenia mowy, niską motywację do mówienia, szczególnie na większym 

forum; 

- brak akceptacji siebie; 

- brak umiejętności wyrażania swoich uczuć i stanów emocjonalnych;  

- brak umiejętności zawierania kompromisów, komunikowania się z ludżmi, 

pracy w zespole, odpowiedzialności za siebie i innych; 

- małą spontaniczność i kreatywność; 

- brak umiejętności zagospodarowania czasu wolnego; 

- ubogi świat przeżyć i słownictwo;   

- brak świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym, znikomą wiedzę  

     z dziedziny sztuki, także sztuki teatralnej. 

         



 

 

E/ Na czym polega nowatorstwo opracowania: 

        Przedstawiona innowacja jest wynikiem naszej długoletniej praktyki szkolnej  

i internatowej w zakresie organizowania naszym wychowankom różnych form spędzania 

czasu wolnego oraz  przygotowywania z nimi programów artystycznych. Pragniemy stworzyć  

z dziećmi i młodzieżą naszej placówki, nasz mały świat teatru. Uczestnicy innowacji sami 

będą decydowali o wyborze repertuaru, obsadzie ról, wybiorą muzykę, zaprojektują  

i wykonają scenografię oraz stroje, wykonają afisze i zaproszenia. 

Teatr to bardzo trudna forma pracy, ale jej efekty są znakomite.  Oprócz wiedzy 

przekazywanej w atrakcyjny sposób, spełnia wiele funkcji wychowawczych, korzystnie 

wpływa na rozwój emocjonalny i poznawczy dzieci. Dostarcza wiele sytuacji do 

wypowiadania się dziecka w słowie, piosence, w formach plastycznych i ruchu. Uczy kultury 

słowa i współpracy w grupie.  

Wierzymy, że ta forma prowadzenia zajęć z naszymi dziećmi i młodzieżą, dostarczy im wiele 

radości i satysfakcji. Rozwinie w nich działalność twórczą. Nabiorą wiary w swoje siły  

i możliwości.   

         Celem końcowym  tego programu jest dostarczenie, na miarę możliwości ich 

uczestników, wiedzy o teatrze, wiedzy zza kurtyny, odkrycie i pokochanie teatru, a co za 

tym idzie, świadomy i kreatywny udział w życiu kulturalnym swojej szkoły i środowiska.  

 Program zakończy się wyjazdem do teatru, gdzie uczestniczy obejrzą spektakl oraz będą 

mieli możliwość zajrzeć za kurtynę, spotkać się z aktorami i twórcami sztuki. 

Przygotowane programy i przedstawienia będą pokazywane nie tylko w placówce, ale i poza 

nią. Będzie to również promocja naszej placówki na zewnątrz. Do współpracy będziemy 

zapraszać dzieci i młodzież ze szkół publicznych naszego regionu. Nawiążemy współpracę z  

Domem Kultury w Grodkowie. 

 

Realizacja innowacji będzie  realizowana w pięciu  cyklach tematycznych: 

 

CYKL I   

Poznajmy się 

• Zajęcia organizacyjne. 

• Poznanie uczestników – ich potrzeb i możliwości. 

• Zajęcia wprowadzające do tematyki. 

• Poznanie historii teatru i podstawowych terminów teatralnych. 



 

 

• Integracja zespołu – gry i zabawy integracyjne. 

Termin realizacji: wrzesień - pażdziernik 

 

CYKL II    

Urządzamy swój teatr 

 

• Stworzenie klimatu własnego teatru: wykonanie pacynek, kukiełek, masek, 

dekorowanie nimi sali.  

• Skompletowanie skrzyni skarbów –  nasze rekwizyty teatralne – zabawy manipulacyjne. 

• Pogłębianie wiedzy o teatrze. 

• Wielcy ludzie teatru: aktorzy, reżyserzy, scenarzyści –  oglądanie fragmentów 

spektakli.  

• Słuchanie bajek, wierszy, piosenek z CD w wykonaniu profesjonalnych aktorów. 

• Uczenie sposobów zapamiętywania krótkich tekstów z próbami odtwarzania, 

odgrywania ról z wyrażeniem swoich emocji ( radość – smutek ). 

• Ćwiczenia poprawiające i korygujące wady mowy. 

 

Termin realizacji: listopad – grudzień 

 

CYKL III   

 

Zabawy w teatr 

 

• Ćwiczenia usprawniające płynność słowną. 

• Analiza treści utworów, pod kątem dobro –zło, dopisywanie dalszych losów bohaterów. 

• Odgrywanie ról, odtwarzanie wybranych stanów emocjonalnych. 

• Próby tworzenia małych przedstawień. 

• Zabawy pacynkami, rękawiczkami, lalkami – tworzenie monologu i dialogu na podany 

temat. 

• Dalsze pogłębianie wiedzy o teatrze – tworzenie scenografii –  jej tajniki. 

 

Termin realizacji – styczeń – luty 

 



 

 

  

 

CYKL IV  

 

Za kurtyną 

 

• Wybranie utworu do przedstawienia. 

• Stworzenie scenariusza dla własnych potrzeb i możliwości . 

• Podział ról według możliwości uczniów. 

• Dobranie odpowiedniego podkładu muzycznego. 

• Podział zadań według możliwości  zainteresowań uczestników. 

• Praca z tekstem . 

• Ćwiczenia dykcyjne i usprawniające płynność słowną. 

• Tworzenie scenografii według własnego pomysłu i możliwości. 

• Próby – odgrywanie ról z umiejętnością wczuwania się w przeżycia i sytuacje innego 

człowieka. 

 

Termin realizacji: marzec – maj. 

 

CYKL V  

 

Na scenie 

 

• Próba generalna. 

• Występ przed szkolną publicznością. 

• Występ na scenie Domu Kultury w Grodkowie. 

• Udział w konkursach artystycznych szkół specjalnych. 

• Wyjazd do Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, spotkanie z aktorami  

       i pracownikami teatru. 

 

Termin realizacji: czerwiec 

 

 



 

 

METODY I FORMY PRACY 

 

Metody:  

 

1. podające 

2. problemowe 

3. aktywizujące 

4. praktycznego działania 

 

 

Formy: 

 

1. Praca z tekstem. 

2. Wchodzenie w rolę – gry sceniczne. 

3. Ćwiczenia dykcyjne. 

4. Ćwiczenia ruchowe. 

5. Zabawy tematyczne. 

  
 

            F/ Przewidywane efekty: 

 

Ogólne cele zajęć: 

- wzbogacanie wiedzy o świecie 

- rozbudzanie zainteresowań teatrem; 

- kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie wrażliwości estetycznej  

      i wyobrażni; 

- rozwijanie mowy i myślenia; 

- dbanie o kulturę słowa; 

- dostarczanie emocji, wzbogacanie przeżyć; 

- przygotowanie do prawidłowego, świadomego i krytycznego odbioru sztuki; 

- udział w życiu kulturalnym swojej placówki i swego regionu; 

- dostarczanie wzorów dobrej zabawy. 

 

 



 

 

Cele operacyjne: 

Uczeń: 

- potrafi pozbyć się strachu przed odpowiedzialnością, wystąpieniem przed klasą, 

społecznością szkolną i poza szkolną; 

- interesuje się literaturą, teatrem, muzyką; 

- zna i rozumie pojęcia związane z teatrem; 

- jest aktywny w wielu sferach działalności szkolnej i poza szkolnej; 

- wzbogaca słownictwo, umiejętnie wyraża myśli za pomocą języka mówionego, 

gestu, ruchu; 

- potrafi współdziałać w zespole, wspomaga innych; 

- potrafi nawiązywać kontakt z rówieśnikami z innych szkół; 

- ma poczucie własnej wartości i przydatności dla społeczeństwa. 

 

 

G/ Sposoby ewaluacji: 

 

*  Występ przed szkolnymi koleżankami i kolegami oraz poza placówką – ocena 

własna i publiczności. 

*  Wyjazd do teatru na spektakl – prawidłowy, świadomy i krytyczny odbiór sztuki.  

 

3. Finansowanie innowacji: 

      Materiały potrzebne do zajęć będą organizowane we własnym zakresie. Wyjazd do teatru 

zostanie pokryty z wygospodarowanych pieniędzy z różnych akcji np. sprzedaż stroików 

świątecznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 


