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PROJEKT „NAUKA – SZTUKA – EDUKACJA. 
OPRACOWYWANIE I UPOWSZECHNIANIE 
INNOWACYJNEGO MODELU DIAGNOZY, 

METOD, FORM PRACY I OPIEKI 
NAD UCZNIEM ZDOLNYM PLASTYCZNIE” 

– SPRAWOZDANIE Z WYJAZDÓW STUDYJNYCH

Joanna Aksman, koordynatorka projektu „Nauka – Sztuka – Edukacja”, zaprosiła 
do współpracy Studio Telewizyjne Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego. Studio miało przygotować reportaże z wizyt studyjnych w kra-
jach partnerskich oraz fi lm dydaktyczny dla nauczycieli. Zespół realizatorów te-
lewizyjnych, pod kierownictwem red. Jacka Przybylskiego i red. Anny Cieślak, 
pracował więc na Słowacji, Ukrainie i w Słowenii. W prace przy czterech fi lmach 
został zaangażowany cały zespół Studia Telewizyjnego „U Frycza”.

Pierwszy reportaż – Kamili Chlebińskiej, Mariana Przybylskiego i Agaty 
Szozdy – poświęcony był wizycie polskiego zespołu badaczy w Rużombero-
ku na Słowacji. Pobyt zorganizował Uniwersytet Katolicki w Rużomberoku; 
w ciągu kilku dni zespół odwiedził sześć zróżnicowanych placówek edukacyj-
nych, które zaprezentowały kilka modeli pracy z dziećmi podczas zajęć pla-
stycznych.

W Základnej Umeleckiej Škole im. L’udovita Fullu – popołudniowej 
szkole publicznej – dzieci rozwijają swoje umiejętności pod okiem nauczycie-
la przez 3 godziny w tygodniu. Aby uczestniczyć w zajęciach, musiały zdać 
egzamin. Lekcja rozpoczęła się od prezentacji materiałów, zdjęć i fi lmów, 
które stały się inspiracją do realizowania tematu wybranego przez nauczyciela. 
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Dzieciom pozostawiono dowolność w doborze technik plastycznych. W Škole 
pre Mimoriadne Intelektovo Nadane Deti (szkoła podstawowa dla dzieci zdol-
nych intelektualnie) zajęcia z plastyki są elementem programu nauczania oraz 
przedmiotem jednego z popołudniowych kół zainteresowań. Mają rozwijać 
wyobraźnię – nauczyciel nie ingeruje w koncepcję realizacyjną danego tema-
tu. W publicznej szkole podstawowej, Zakladna škola Bystricka Cesta, zajęcia 
z plastyki odbywają się raz w tygodniu i dla wielu uczniów są pierwszym ze-
tknięciem z plastyką. Nauczycielka tak dobiera techniki plastyczne, aby każde 
dziecko miało szansę stworzyć pracę plastyczną. Zespół miał również okazję 
przyjrzeć się zajęciom prowadzonym w przedszkolu i plastycznej szkole śred-
niej oraz w miejscowym muzeum. Zajęcia w muzeum stanowią uzupełnienie 
zajęć szkolnych i są prowadzone przez pracowników z wykształceniem peda-
gogicznym, nauczycieli oraz artystów. Hospitowana lekcja rozpoczęła się od 
wykładu inspirowanego wystawą muzealną, a zakończyła częścią praktyczną, 
nawiązującą do zapowiedzianej tematyki.

W każdej ze szkół zaobserwowano duże zaangażowanie nauczycieli 
w pracę z dziećmi. Przykłady pojedynczych lekcji pozwoliły poznać metody 
tej pracy. W poznaniu edukacji w tym zakresie pomogła kompleksowa wiedza 
o systemie nauczania na Słowacji, którą przekazali pracownicy Uniwersytetu 
w Rużomberoku podczas konsultacji odbywających się przed wyjazdem.

Kolejnym etapem był Donieck. Do tego milionowego miasta we wschod-
niej części Ukrainy wyruszył zespół naukowców i studentów oraz czteroosobo-
wy zespół realizatorów telewizyjnych (Anna Cieślak, Tadeusz Gałka, Magda-
lena Oleszkowicz i Marian Przybylski). Donieck jest czwartym pod względem 
wielkości miastem Ukrainy oraz częścią ważnego gospodarczo Donieckiego 

Słowacja: pozalekcyjne zajęcia plastyczne w Základnej Umeleckiej Škole im. L’udovita Fullu 
w Rużomberoku
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Ukraina: fragment występu Teatru Kostiumu „Panieneczka” z Doniecka

Zagłębia Węglowego. Wizyta zespołu splotła się z przygotowaniem Ukrainy do 
mistrzostw w piłce nożnej Euro 2012. W trakcie ośmiodniowego pobytu polska 
delegacja odwiedziła pięć szkół ogólnokształcących znajdujących się w obwo-
dzie donieckim. W trzech goście z Polski obserwowali zajęcia z plastyki. Ol-
brzymie znaczenie pedagodzy przywiązują do kompozycji obrazu, kolorystyki 
i sposobu rysowania. Stosowane przez nich metody pracy z dziećmi skutko-
wały niezwykłymi efektami. Prace, które wyszły z pod ręki dziewięciolatków 
zachwycały urodą. Poza klasycznymi lekcjami plastyki zaprezentowano różne 
formy zajęć pozaszkolnych, takie jak rękodzieło ludowe w Centrum Twórczo-
ści i Wolnego Czasu w Krasnoarmiejsku, gdzie dzieci od 5. roku życia pozna-
ją różne techniki haftowania, zajęcia w Szkole Artystycznej w Doniecku, czy 
działalność w Teatrze Kostiumu „Panieneczka”. Ta ostania forma aktywności 
artystycznej wywarła największe wrażenie na zespole projektowym. Zarówno 
profesjonalnie wykonane kostiumy, choreografi a, jak i różnorodność wiekowa 
członków zespołu były imponujące. W Polsce trudno szukać tego typu formy 
spędzania czasu z dziećmi, tym bardziej, że pod okiem cenionej na Ukrainie 
kostiumolożki i pedagożki Lidii Luszczuk, uczą się one nie tylko choreografi i 
i etykiety, ale również prac ręcznych. Dzięki uprzejmości ukraińskiego partne-
ra projektu – Liceum przy Uniwersytecie Donieckim, badacze z Polski mogli 
również zobaczyć, jak wygląda kształcenie dzieci na szczeblu licealnym.

Słowenia była ostatnim państwem, które odwiedzili uczestnicy projektu. 
W skład ekipy fi lmowej weszli: Wojciech Andrzejewski, Tadeusz Gałka, Jacek 
Przybylski i Maciej Stoczewski. Głównym celem był Uniwersytet Przymorski 
w Koprze, którego Wydział Pedagogiczny jest słoweńskim partnerem projektu 
„Nauka – Sztuka – Edukacja”. Dziekanem wydziału jest prof. Mara Cotič.
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Uczestnicy projektu odwiedzili szkołę podstawową Antona Ukmar-
ja w Koprze oraz szkołę waldorfską w Lubljanie. Hospitowane były zajęcia 
z plastyki. Ponadto w graniczącej z Koprem miejscowości Izola przyjrzano się 
pracy z dziećmi w przedszkolu. Podczas spotkania z pracownikami muzeum 
w Koprze polska delegacja poznała zasady działalności edukacyjnej placów-
ki. Kolejnym przykładem systemu edukacji pozaszkolnej był Dom Pionierski 
w Lubljanie. Placówka prowadzi zajęcia umożliwiające rozwój w wielu dzie-
dzinach. Są zatem warsztaty językowe, taneczne, malarskie, rzeźbiarskie oraz 
grafi ki i animacji komputerowej.

Wizyta w Słowenii była z jednej strony możliwością obserwowania me-
tod pracy z dzieckiem zdolnym, a z drugiej strony okazją do poznania walorów 
turystycznych tego kraju. Doświadczenia zdobyte przez badaczy w trakcie wi-
zyt studyjnych wpłynęły na kształt projektu – Innowacyjnego modelu diagno-
zy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie. Natomiast dla 
ekip telewizyjnych wyjazdy te stały się wyjątkowym doświadczeniem i oka-
zją do pracy w specyfi cznych dla danego kraju warunkach. Różnice kulturowe 
miały bezpośredni wpływ na proces produkcji reportaży, w każdym bowiem 
z krajów inny był stosunek fi lmowanych osób do obecności kamery. Reportaże 
z wizyt studyjnych zostały wykorzystane w fi lmie poświęconym modelowi dia-
gnozy, metod, pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie, pt. „Pracuje-
my z dzieckiem uzdolnionym plastycznie”, zrealizowanym przez Annę Cieślak 
i Jacka Przybylskiego. Jest to fi lm instruktażowy, mający pomóc nauczycielom 
we wprowadzaniu w życie innowacyjnego modelu.

Słowenia: zajęcia z plastyki w szkole podstawowej Antona Ukmarja w Koprze


