
 

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 364 im. K. MARKIEWICZ 

„Edukacja kulturalna to jest ważna sprawa – kino, teatr czy  wystawa?” 

 

Założenia programu 

Kultura wyróżnia człowieka w świecie istot żywych. Umożliwia mu zachowanie tożsamości  

i prowadzenie godnego życia. Nie ma kultury bez człowieka i nie ma człowieka, jako istoty rozumnej, 

bez kultury. Uczestnictwo w kulturze  zmienia jakość życia, wzbogaca je, podpowiada człowiekowi 

odpowiedzi na pytanie o sens istnienia i aktywności.                            

W kontakcie z kulturą powinno się wychowywać młodego człowieka, stymulować jego rozwój.  

Stąd jednym z ważniejszych zadań szkoły jest edukacja kulturalna. 

 

Główne cele programu: 

• kształtowanie i rozwijanie postaw prokulturowych, 

• podnoszenie kompetencji kulturowych uczniów,                                     

• przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze,                                  

• tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej uczniów,                   

• podnoszenie jakości i upowszechnianie nowoczesnych metod edukacji kulturalnej,  

• kształcenie wartości moralnych i obywatelskich,                                                

• wzmacnianie tożsamości warszawskiej.      

Głównym celem programu jest przygotowanie uczniów do aktywnego i pełnego uczestniczenia  

w szeroko rozumianej kulturze polskiej i europejskiej.     

     Zadania i formy realizacji: 

• troska o kulturę  języka ojczystego, 

• rozwijanie zdolności artystycznych na zajęciach muzyki, plastyki, techniki, zajęciach 

świetlicowych  itp., 

• poznawanie i uczenie zasad savoir vivre na co dzień (język, ubiór, zachowanie), 

• zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji o wydarzeniach kulturalnych,  

• organizacja wystaw prac uczniów, 

• organizacja festiwali: FRANKOFONIA, FAKT, 

• udział w szkoleniach i warsztatach, 

• spacery (poznawanie małej ojczyzny), 

• spektakle teatralne, 

• uczestniczenie w różnorodnych projekcjach filmowych,                   

• zajęcia wokalne, taneczne i plastyczne w świetlicy szkolnej, 

• zajęcia językowe z uwzględnieniem poznawania kultur, 

• wycieczki klasowe, 

• udział w konkursach interdyscyplinarnych szkolnych i pozaszkolnych, 

• przygotowanie apeli i uroczystości szkolnych upamiętniających święta narodowe, 

• obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka,  



• nietypowe świętowanie: Dzień Kropki,  Dzień Pokoju, Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci, 

Dzień Teatru, 

• zamieszczanie informacji o podejmowanych działaniach na stronie internetowej szkoły i fb, 

• przekazywanie informacji nt. szkoleń w zakresie edukacji kulturalnej, 

• udział zainteresowanych nauczycieli w szkoleniach z zakresu edukacji kulturalnej. 
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