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Ucząc się poprzez sztuki piękne...
Wizyta studyjna utwierdziła nas w słuszności podejmowanych działań. Jesteśmy autorkami
projektów ,,Wychowanie przez sztukę” i ,,Słowo i obraz” skierowanych do nauczycieli wszyst‐
kich etapów edukacyjnych prowadzonych w kieleckich muzeach.
Nasze projekty realizowane były poprzez seminaria problemowe, konferencje, warsztaty dla
nauczycieli oraz lekcje muzealne dla uczniów; prowadzone w Muzeum Diecezjalnym w Kiel‐
cach. Projekty zakładały spotkania literacko‐plastyczne w oparciu o różnorodną tematykę
związaną z dziełami sztuki, jak i poezję Bolesława Leśmiana oraz ilustracje – linoryty wystawy
czasowej Muzeum Diecezjalnego w Kielcach. Dodatkową wartością projektu było uczestnictwo
nauczycieli i uczniów w warsztatach plastycznych. Projekty miały na celu wzbogacenie wiedzy
dzieci i młodzieży oraz nauczycieli w sferze edukacji plastycznej
Sztuka i praktyka, czyli warsztat plastyczny na podstawie literatury lub wrażeń związanych z
obejrzeniem wystawy, ekspresja twórcza pod wpływem dzieła sztuki daje możliwości rozwoju
kreacji na każdym przedmiocie. Dorobek kulturowy Grecji, Anglii czerpanie z przeszłości i im‐
plementowanie tych doświadczeń w nowoczesne formy przyczynia się do powstawania wyso‐
kiej kultury. Szkolenie potwierdziło celowość naszej pracy w wykorzystywaniu dorobku kultury
lokalnej. Dowiedziałyśmy się jakich materiałów używają nauczyciele greccy i angielscy w pracy
z dzieckiem zdolnym lub arteterapii. Część pomysłów, utrwalonych fotograficznie, wykorzy‐
stamy w naszej pracy.
Powinniśmy dążyć w Polsce do kultywowania tradycji narodowych i rozwijania kultury na pod‐
stawie naszego dziedzictwa narodowego. Wizyta studyjna pokazała ciekawe rozwiązanie w
sferze edukacji regionalnej. Podkreślano unikalny charakter sztuki ludowej oraz współczesnej.
Widzimy konieczność zastosowania podobnej polityki w naszej pracy. Obejmiemy swoimi dzia‐
łaniami środowisko lokalne i regionalne organizując konferencje metodyczne, warsztaty, lekcje
pokazowe.
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