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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2002r.   

w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej           

i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. 2002 

nr 56 poz. 506 z późń. zm. ) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 

2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977 z późń. zm. ) 

 Koncepcja pracy szkoły. 

 Program wychowawczy szkoły. 
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I. WSTĘP 
 

 

Program „ Arteterapia – droga do radości” został opracowany                  

w odpowiedzi na potrzeby uczniów naszej szkoły i obejmuje treści oraz 

działania skierowane do nich. Niniejsza innowacja realizuje założenia 

wynikające z koncepcji pracy szkoły. Program „ Arteterapia– droga             

do radości” ma na celu wspieranie rozwoju dziecka upośledzonego 

umysłowo w stopniu umiarkowanym poprzez szeroko rozumianą sztukę, 

oznaczającą wszelkie formy i metody pomocy terapeutycznej przy 

których wykorzystuje się muzykę, rysunek, taniec, literaturę, teatr.  

Stanowi wzmocnienie edukacji szkolnej. Trudne do wykształcenia 

umiejętności, zachowania i postawy uczniów z uwagi na różnorodne 

ograniczenia rozwojowe będą wspierane w formie zajęć pozalekcyjnych.  

Terapia przez sztukę jest wieloaspektowa. Poprzez działania 

plastyczne, muzyczne, taneczne i teatralne, spełnia ona wiele funkcji:  

- rekreacyjną - przejawia się głównie w tworzeniu warunków 

ułatwiających wypoczynek, relaks oraz stan równowagi wewnętrznej; 

- edukacyjną - kształtuje umiejętność prawidłowego funkcjonowania           

w rzeczywistości, stawiania sobie celów realnych i możliwych do 

osiągnięcia; 

- korekcyjną - polega na zmianie negatywnego nastawienia do zadań, 

problemów dnia codziennego;  

- ekspresyjną - ma na celu uświadomienie i prezentacje tłumionych 

emocji, a w konsekwencji pomaga rozładować niekorzystne stany 

napięcia; 

- kompensacyjną - ma na celu zaspokojenie potrzeb młodego człowieka; 

- poznawczą - uczy nazywania, wyrażania i rozpoznawania uczuć 

własnych oraz uczuć innych ludzi; 



Arteterapia umożliwia dziecku wyrażenie swoich trudnych przeżyć   

i emocji w bezpiecznych warunkach. Zapobiega występowaniu emocji 

negatywnych, jak też stymuluje emocje mające korzystny wpływ na stan 

psychiczny, wyrównuje braki i ograniczenia psychofizyczne, zaspakaja 

potrzeby: bezpieczeństwa, współuczestnictwa, akceptacji, rozbudza 

wiarę  w siebie. Zadaniem arteterapii jest uświadomienie człowiekowi 

poczucia własnej wartości oraz dążenie do samoakceptacji                       

i samorealizacji.  

Wprowadzenie w szkole innowacji wpłynie na rozwój zdolności  

i zainteresowań artystycznych, przyczyni się do poprawy funkcjonowania 

społecznego a w wyniku realizacji wychowanek nauczy się 

współdziałania w grupie, odpowiedzialności, prawidłowej komunikacji          

z otoczeniem. 

 

 

 

 

II. CHARAKTERYSTYKA  INNOWACJI 
 
  

Celem wprowadzenia w naszej szkole innowacji pedagogicznej jest 

wspomaganie rozwoju uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym i znacznym poprzez arteterapię. 

 

Program  adresowany jest do dzieci upośledzonych umysłowo       

w stopniu umiarkowanym i znacznym, w trzech klasach gimnazjalnych.  

Realizacja programu odbywać się będzie w ramach zajęć wynikających   

z art. 42 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela, w ilości  2 godzin tygodniowo dla 

każdego oddziału klasowego. Zajęcia odbywać się będą w czasie roku 



szkolnego 2015/2016.  program będzie realizowany przez trzech 

nauczycieli 

Wprowadzenie innowacji wynika z możliwości jakie daje obcowanie 

ze sztuką poprzez uczestnictwo i tworzenie własnych form ekspresji 

osobom z upośledzeniem umysłowym. Trudna sytuacja materialna 

rodzin, niska świadomość rodziców, pochodzenie z małych miejscowości 

wiejskich utrudnia dzieciom niepełnosprawnym z naszej  szkoły kontakt  

z szeroko pojmowaną sztuką. 

 

 
Innowacja polega na:  

a) wprowadzeniu zajęć dodatkowych w wymiarze 2 godzin tygodniowo     

    (dla każdego oddziału), w ramach których realizowane są zajęcia               

    z  zakresu arteterapii:  

 plastykoterapia - czyli terapia za pomocą sztuk plastycznych, gdzie 

wykorzystywane są techniki plastyczne. Jest szczególnie polecana 

dla ludzi, którzy czują się ograniczeni i przytłoczeni przez innych, 

ponieważ dostarcza im przestrzeni, pozwalając na swobodną 

twórczość; 

 choreoterapia - czyli terapia tańcem, ruchem.  Opiera się na 

wykorzystaniu ruchu jako procesu, który zwiększa fizyczną               

i psychiczną integrację jednostki. Pozwala ona wyrazić ludziom ich 

doświadczenia emocjonalne związane z kontaktem cielesnym          

i dotykowym. Choreoterapia wzbudza pozytywne emocje, 

wprowadza przyjemny nastrój. Pozwala powrócić do stanu 

równowagi, obniżyć powstałe wskutek stresu napięcie mięśniowe; 

 muzykoterapia – w tym rodzaju relaksacji posługujemy się muzyką 

lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy 

funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury 



emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. Podstawowym środkiem 

oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często 

jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji; 

 teatroterapia – w tej odmianie arteterapii wykorzystywany jest teatr. 

Najbardziej znaną formą terapii, mającą swe źródła w teatrze jest 

psychodrama. Inne to np. pantomima czy terapia ruchem. Celem 

tych działań jest poprawa komunikacji dziecka z otoczeniem, 

przywrócenie wiary we własne siły, wyzwolenie pozytywnych 

emocji. Inną ciekawą formą wykorzystania teatru w terapii jest 

tworzenie spektakli teatralnych;  
 

b) nowatorstwie stosowanej metody w klasach gimnazjum dla dzieci           

     z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym; 

c) zajęciach w pracowniach artystycznych, wyjazdach do filharmonii         

    i teatru, zajęciach teatralnych oraz zorganizowaniu  wystawy   

     plastycznej. 

 

 
Zadania szkoły  

a) Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej niezbędnej do realizacji 

programu; 

b) Dofinansowanie  wyjazdów; 

c) Współpraca z innymi placówkami;  

d) Współpraca z rodzicami; 

f) Udostępnienie miejsca na wystawy prac uczestników zajęć. 

 
 
 
 
 
 



III. CELE, METODY I FORMY PROGRAMU 
 

 
 

Cel główny:  

 Wspomaganie rozwoju poznawczego, emocjonalnego                        

i społecznego uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym i znacznym poprzez realizację innowacji – zajęć 

arteterapii.  

 

 
Cele szczegółowe:  

 usprawnianie zdolności manualnych, motoryki rąk, 

 rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań oraz 

aktywności twórczej,  

 uczenie umiejętności i potrzeby organizacji sobie czasu wolnego,  

 kształtowanie poczucia własnej wartości i swoich możliwości, 

 poprawa sprawności intelektualnej i społecznej uczestników 

programu (poprzez funkcje terapeutyczne zajęć), 

 poprawa rozwoju psychoruchowego,  

 poprawa koncentracji uwagi, 

 podniesienie jakości życia, rozwoju osobowościowego                      

i kompetencji społecznych uczniów,  

 pobudzanie do działań artystycznych, dostarczanie przeżyć 

emocjonalnych i estetycznych,  

 zaspokajanie potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa, samorealizacji; 

 rozwijanie poczucia empatii, 



 rozwijanie motywacji, poszukiwanie sukcesu na miarę swoich 

możliwości, 

 przygotowanie do uczestnictwa i czynnego odbioru kultury, 

 rozwijanie poczucia świadomości własnego ciała, 

 kształtowanie wyobraźni przestrzennej oraz orientacji 

przestrzennej, 

 uwolnienie i odreagowanie nagromadzonych emocji oraz 

zmniejszenie poziomu napięcia.   

 

Na zajęciach stosowane będą różne rodzaje metod: 

- metody ułatwiające wejście w grupę, poznanie nowego otoczenia, 

powierzchownych cech osób; 

- metody rozluźniające, odprężające, oparte o ruch, gest, taniec, 

likwidujące napięcie mięśni oraz napięcia psychiczne; 

- metody określone jako gry dydaktyczne – polegające na 

przedstawieniu danych treści w formie zagadkowego problemu                     

i poszukiwaniu rozwiązań, istotą tej metody jest prowokowanie do 

twórczego  myślenia; 

- metody ułatwiające przekaz informacji zwrotnej sygnalizujące 

indywidualną reakcję i odczucia poszczególnych uczestników;  

- metody dramowe – polegają na wykorzystaniu gry z podziałem na role, 

- metody umożliwiające samoocenę – pozwalają na poznanie własnej 

hierarchii wartości, własnych spontanicznych zachowań; 

- metody integrujące grupy – proponują one wszystkim uczestnikom 

wspólną, aktywną zabawę, bez podziału na bawiących się                              

i obserwatorów.  

 

Formy:  



Wykorzystywany będzie ruch, muzyka, gra aktorska, malowanie farbami, 

pedagogika zabawy itp.  

Formy i metody pracy będą dostosowane do możliwości i potrzeb 

uczestników zajęć.  

Koszty i źródła finansowania  

 

 

Koszty innowacji obejmują materiały plastyczne potrzebne do 

prowadzenia zajęć oraz wyjazdy. W części zostaną one zakupione ze 

środków Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem 

Umysłowym przy Zespole Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie „Razem”. 

  

 
 

IV. TEMATYKA ZAJĘĆ 
 

 

 

1. Omówienie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć. Ćwiczenia 

rozwijające wrażliwość ruchową, wzrokową i dotykową. 

2. Pogadanki na temat zainteresowań dzieci, rozwijanie ich. 

3. Ilustracje związane z wydarzeniami, sytuacjami z życia ucznia tj. 

klasą, kolegami, zabawą itp. 

4. Ilustracje związane z porami roku – jesień, zima, wiosna, lato. 

5. Ćwiczenia rytmiczne w formie zabawowej. 

6. Gra na instrumentach perkusyjnych oraz dzwonkach. 

7. Słuchanie muzyki. Ilustrowanie muzyki wytworami plastycznymi. 

8. Zajęcia ruchowe – aerobik i ćwiczenia rytmiczne. Kształtowanie 

płynności ruchów. 



9. Improwizacje ruchowe do słuchanej muzyki.  

10. Prosty układ taneczny, łączenie kroków z muzyką. 

11. Wykonanie prac z okazji świąt okolicznościowych, aktualnych 

rocznic i zwyczajów ludowych. 

12. Przygotowywanie dekoracji. 

13. Przygotowanie wystawy. 

14. Formowanie prac z różnych przedmiotów. 

15. Improwizowanie scenek życiowych – próby rozwiązywania 

konfliktów. Wyrażanie uczuć mimiką twarzy, ćwiczenia intonacyjne  

16. Przygotowanie repertuaru na występ dla rodziców.  

17. Realizacja tematyki zaproponowanej przez wychowanków.  

 

 

 

V. EWALUACJA  
 

Ocena programu będzie dokonywana w trakcie trwania innowacji              

i będzie dotyczyć przebiegu zajęć i osiągniętych wyników. Głównym 

celem ewaluacji będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy założenia i 

cele programu zostały osiągnięte. 

Ewaluacja dokonana zostanie poprzez: 

 obserwację dzieci, na podstawie karty obserwacji 

 prace plastyczne uczestników programu, 

 wystawę prac związana ze Światowym Dniem Zespołu Downa i 

Autyzmu oraz wiosenne przedstawienie teatralne,  

 prezentację dokumentującą przebieg programu 

 

Karta obserwacji 

1. Współpraca w grupie 



2. Samodzielność podejmowania twórczej aktywności 

3. Realizacja układu tanecznego 

4. Umiejętność ruchu scenicznego 

5. Poczucie rytmu 

6. Sprawność manualna 

7. Znajomość materiałów plastycznych i ich wykorzystanie w pracy 

 

Zasady oceniania: 

0 – oznacza, że dane zachowanie (sprawność, umiejętność) nie znajduje 

się jeszcze w rejestrze prezentowanych przez ucznia zachowań 

(sprawności, umiejętności) 

1 – zachowanie występuje sporadycznie, czynność wykonywana jest            

z pomocą 

2 – uczeń funkcjonuje samodzielnie w danym zakresie 


