PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ
Rok szkolny 2018/2019
Podstawa prawna
▪ Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457,
1560 i 1669)
▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
(Dz.U. z 2017 r., poz. 356)
▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. Nr 204)
▪ Program Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013-2020
▪ Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020
▪ Warszawski Program Edukacji Kulturalnej
▪ Statut przedszkola
▪ Program wychowawczy i profilaktyczny
▪ Przedszkolny zestaw programów
Edukacja kulturalna oznacza edukację do uczestnictwa w kulturze. Uczestnictwo w kulturze
oznacza partycypację w artystycznej i kulturalnej działalności społeczeństwa.
Kultura oznacza sztukę, jej wytwory i struktury jej przekazu: malarstwo, teatr, taniec, film,
muzykę, literaturę, a także sztukę użytkową, np. architekturę, itd.
Dzięki edukacji kulturalnej zdobywamy wiedzę o swoim kulturalnym dziedzictwie
i przekazujemy tę wiedzę następnym pokoleniom.
Naczelnym zadaniem edukacji kulturalnej w praktyce jest przede wszystkim realizowanie
współpracy pomiędzy instytucjami kultury a przedszkolem. Dzięki temu wpływa ona na
działania w przedszkolu i poza nim.
Diagnoza
Przedszkole nr 283 w Warszawie stawia sobie za zadanie podniesienie rangi edukacji
kulturalnej w wychowaniu oraz kształceniu dzieci poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym,
organizowanie zajęć artystycznych, a także zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania
i umiejętności dzieci.
Program Edukacji Kulturalnej jest zgodny z podstawą programową wychowania
przedszkolnego ze szczególnym uwzględnieniem poznawczego obszaru rozwoju dziecka
w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej (tanecznej, wokalnej, gry na instrumentach)
i teatralnej. W każdej z tych dziedzin dziecko może być zarówno odbiorcą sztuki, jak i jej
twórcą.
Cele główne programu
▪ Kształtowanie i rozwijanie postaw prokulturowych
▪ Podnoszenie kompetencji kulturowych dzieci
▪ Przygotowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze
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▪
▪

Stworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci
Wzmacnianie tożsamości warszawskiej

Cele szczegółowe programu:
▪ Przygotowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz opracowanie
nowoczesnych metod edukacji kulturalnej
▪ Wychowanie przez sztukę, kultywowanie tradycji
▪ Rozbudzanie wrażliwości artystycznej
▪ Promocja i rozwój talentów, sukcesy wychowanków
▪ Rozwój zainteresowań, poszerzanie wiedzy i umiejętności
▪ Kreowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych
▪ Poznawanie kultury własnego narodu i innych
▪ Integracja uczestników zajęć, integracja środowiska
Główne zadania i metody realizacji:
▪ Kształcenie w obszarze kulturowym i artystycznym
▪ Organizacja i udział w wydarzeniach przedszkolnych i międzyprzedszkolnych
▪ Realizacja projektów z zakresu edukacji kulturalnej
▪ Odwoływanie się do kalendarium dzielnicowego
▪ Udział w przedsięwzięciach na szczeblu dzielnicowym, miejskim, wojewódzkim,
ogólnopolskimim
▪ Udział w sieci współpracy przedszkoli, szkół, instytucji kultury, placówek
wychowania pozaszkolnego i organizacji pozarządowych
▪ Doskonalenie kadry nauczycielskiej w tym Koordynatora Edukacji Kulturalnej
w Przedszkolu
Szczegółowe zadania programu:
• Realizacja projektu własnego „Muzyka wokół nas”
• Organizowanie wycieczek do teatru, kina, muzeum, itp.
• Udział w przeglądach, konkursach plastycznych, wokalnych i recytatorskich
o charakterze przedszkolnym, międzyprzedszkolnym, dzielnicowym, miejskim
i ogólnopolskim
• Opracowanie i upowszechnienie przykładowych scenariuszy zajęć z edukacji
kulturalnej w szczególności edukacji regionalnej i wielokulturowej
• Udział w uroczystościach i imprezach przedszkolnych
• Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” z udziałem rodziców
• Zorganizowanie przedstawienia teatralnego z udziałem rodziców
• Organizowanie wyjść do Domu Kultury
• Udział w przedstawieniach teatralnych, seansach filmowych
• Wypracowanie modelu współpracy przedszkola z biblioteką w zakresie programu
edukacji kulturalnej
• Współpraca z ursynowskimi przedszkolami oraz Szkołą Podstawową nr 81
• Promowanie przedszkola w zakresie edukacji kulturalnej
Odbiorcy
Odbiorcami Przedszkolnego Programu Edukacji Kulturalnej w Przedszkolu są dzieci w wieku
3 - 6 lat oraz rodzice naszych wychowanków. Program wspomaga rodzinę i przedszkole
w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci.
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Realizatorzy
Osobami odpowiedzialnymi za realizację Programu Edukacji Kulturalnej są nauczyciele,
dyrektor przedszkola oraz wicedyrektor.
Koordynatorem realizacji programu jest wicedyrektor.
Podmioty i instytucje wspierające:
1. Ursynowskie Przedszkola
− stała współpraca w zakresie edukacji kulturalnej: konkursy, przeglądy, festiwale
2. Systematyczna współpraca z Teatrem Wielkim w Łodzi
− spotkania baletowe
3. Systematyczna współpraca z Orkiestrą Dni Naszych
− interaktywne występy muzyczne
4. Współpraca z Teatrem Wielkim Operą Narodową
– zwiedzanie kulis i pracowni, poznanie zawodów związanych z realizacją przedstawień
teatralnych
5. Współpraca z Agencjami Artystycznymi: „PRIMA”, „KUFEREK”, „KATARYNKA”
− przedstawienia teatralne i muzyczne
6. Współpraca z autorami książek i wierszy dla dzieci
– coroczna organizacja przeglądów recytatorskich
7. Współpraca z Natolińskim Domem Kultury
– z reżyserem teatralnym, specjalistą z zakresu dramy, twórcą dziecięcego teatru „Siadaj
Pała!”

Spodziewane efekty:
▪ Współpraca przedszkola z organizacjami i instytucjami kultury w dziedzinie edukacji
kulturalnej dzieci
▪ Zwiększona aktywność artystyczna i społeczna dzieci przedszkoli ursynowskich
▪ Zwiększenie i zróżnicowanie ofert w obszarze edukacji kulturalnej
▪ Podniesienie, jakości programów edukacji kulturalnej i popularyzacja dobrych praktyk
w tej dziedzinie
▪ Skuteczny system gromadzenia i upowszechniania informacji o programach edukacji
kulturalnej
▪ Aktywny udział mieszkańców Warszawy w życiu kulturalnym stolicy
Ewaluacja:
Program Edukacji Kulturalnej będzie na bieżąco podlegał systemowi monitorowania.
Poziom osiąganych przez dzieci umiejętności badany będzie przez nauczycielki poszczególny
grup, poprzez bieżące obserwacje w czasie zajęć, wycieczek, zabaw, analizę wytworów
dziecięcych.
Do przeprowadzenia ewaluacji posłuży również:
▪ udział dzieci w konkursach z edukacji kulturalnej,
▪ osiągnięcia i sukcesy wychowanków,
▪ zapis w dokumentacji przedszkola (dzienniki zajęć, karty wycieczek).
Program finansowany ze środków własnych przedszkola przy współpracy z Radą Rodziców.
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HARMONOGRAM PRZEDSZKOLNEGO PROGRAMU EDUKACJI KULTURALNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
WRZESIEŃ 2018 r.
PRZEDSZKOLNE ŚWIĘTOWANIE „Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”
SPOTKANIE BALETOWE „Kulisy baletu, czyli balet klasyczny”
PAŹDZIERNIK 2018 r.
PRZEDSZKOLNE ŚWIĘTOWANIE „Międzynarodowy Dzień Muzyki”
WYCIECZKA do Domu Sztuki „Biuro Tropicieli Iluzji”
TEATR KUFEREK „Zając Wiercipięta"
KONCERT WTM „Złocista trąbka pocztyliona”
KONCERT z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA „Przedszkolakiem fajnie być”
LISTOPAD 2018 r.
ORKIESTRA DNI NASZYCH „Eko Dzieci”
TEATR KATARYNKA „Polarna przygoda”
GRUDZIEŃ 2018 r.
PRZEDSZKOLNE ŚWIĘTOWANIE „Świąteczne spotkania przy choince"
SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM „Jakiż to święty rozdaje prezenty?”
KONCERT WTM „Zimowe obrazki”
STYCZEŃ 2019 r.
PRZEDSZKOLNE ŚWIĘTOWANIE „Koncert kolęd i pastorałek”
Roztańczony i rozśpiewany BAL KARNAWAŁOWY
DZIEŃ BABCI I DZIADKA „Moja Babcia i mój Dziadek"
PRZEDSZKOLNE ŚWIĘTOWANIE „Muzyka w bajce i w filmie„
LUTY 2019 r.
ORKIESTRA DNI NASZYCH „Zdrowe dzieci”
WTM „Muzyka zegarów”
PRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD PIOSENKI ANGIELSKIEJ „Can you count with me?”
MARZEC 2019 r.
TEATR KUFEREK „Przygody Koziołka Niematołka”
PRZEDSZKOLNE ŚWIĘTOWANIE Przegląd Wokalno – Taneczny „Warszawa w piosence
i tańcu”
WYCIECZKA do Teatru Wielkiego Opery Narodowej
KWIECIEŃ 2019 r.
ORKIESTRA DNI NASZYCH „Mix przebojów”
KONCERT WTM „Wielkanocne zwyczaje”
PRZEGLĄD RECYTATORSKI
PRZEDSZKOLNE ŚWIĘTOWANIE „Międzynarodowy Dzień Tańca”
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MAJ 2019 r.
SPOTKANIE BALETOWE „Tańce z oper”
DZIEŃ MAMY I TATY „Mama i Tata potrzebni od zaraz”
PRZEDSZKOLNE ŚWIĘTOWANIE „Święto polskiej muzyki – Raz na ludowo”
CZERWIEC 2019 r.
DZIEŃ DZIECKA „Rodzice dzieciom”
KONCERT WTM „Plecak z muzycznymi przygodami”
POŻEGNANIE STARSZAKÓW „Żegnaj przedszkole, witaj szkoło"
FESTYN RODZINNY
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