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WARTOŚĆ XI 

Wartości przekazywane poprzez teatr 

II.  PROSPEKT WARTOŚCI 

2.1.  CEL OGÓLNY 

Rozwój duchowy 

2.2.  CEL SZCZEGÓŁOWY 

 Poznawanie dorobku kultury 

2.3.  CEL WYCHOWAWCZY 

Kultura jest aktualna, żywa i dominująca w moim życiu 

2.4.  PROPONOWANE TEMATY 

 Teatr jest ekspresją duchowych i emocjonalnych przeżyć. 

 Historia teatru związana jest z historią kultury. 

 Rodzaje sztuk teatralnych: dramat, komedia, opera, operetka, przedstawienie kukiełkowe, 

cyrkowe, pantomima, kabaret, etc.  

2.5.  ZADANIA DLA UCZNIA, SAMOWYCHOWANIE 

Normy 

 Teatr, sam w sobie i przez różnorodność swych form, jest nośnikiem kultury. 

 Teatr uczy, bawi, pokazuje głębokie przeżycia. 

 Poznawanie bohaterów teatralnych ubogaca osobowość widza. 

Zasady 

 Spotkanie z teatrem i jego różnorodnymi formami inspiruje mnie do wyrażania własnych uczuć 

i emocji. 

 Staram się zrozumieć i przyjąć wartość artystycznej komunikacji, tzn. porozumienia pomiędzy 

aktorem i widzem. 

 Czynnie uczestniczę w teatrze jako widz, lub jako aktor: teatr szkolny, podwórkowy, 

osiedlowy.  



Program wychowawczy > Klasa II > Wartość XI > Wartości przekazywane poprzez teatr 

 

 

2.6.  ZADANIA DLA RODZICÓW 

Normy 

 Powinno się wspólnie z dzieckiem uczestniczyć w spektaklach teatralnych. 

 Należy docenić wpływ teatru na rozwój kultury ogólnoludzkiej i rozwój dziecka. 

 Powinno się dzielić z dzieckiem oceną moralną treści przedstawień. 

Zasady 

 Razem z dzieckiem biorę udział w przedstawieniach teatralnych i uwrażliwiam je na sztukę. 

Mam określone upodobania teatralne i je realizuję. 

 Wybieram spektakle, które mówią o wartościach, jakie chciałabym zaszczepić mojemu 

dziecku. 

 Zachęcam dziecko do tworzenia teatru w szkole. 

 Uczestniczę w działalności teatralnej jako widz, organizator, krytyk. 

2.7.  ZADANIA DLA SZKOŁY, WYCHOWAWCY 

Normy 

 Teatr uczy, wychowuje i emocjonalnie łączy ludzi w danej społeczności. 

 Należy przygotować ucznia do odbioru wartości przekazywanych przez teatr. 

 W szkole powinien działać uczniowski (klasowy) teatr. 

Zasady 

 Zachęcam do korzystania z oferty teatralnej. 

 Oglądane sztuki teatralne uczę oceniać merytorycznie (gatunek) i moralnie (wpływ na 

osobowość). 

 Przeprowadzam analizę postaci, osobowości ukazanych w sztukach teatralnych –

 profesjonalnych i szkolnych. 

2.8.  SPOSÓB REALIZACJI 

Organizujemy klasowe wyjście do teatru, następnie dokonujemy analizy przedstawienia 

pod kątem jego walorów artystycznych, uwzględniając grę aktorów, scenografię, kostiumy, ruch 

sceniczny oraz zwracając uwagę na treści i przekazane wartości. 

2.9.  OSIĄGNIĘCIA, EFEKTY 

Teatr w swoich różnych formach jawi się jako doskonały środek komunikacji 

międzyludzkiej, uaktywnia rozwój indywidualny i społeczny, wpływa na postawy moralnie 
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dobre1. Uczestnictwo w spektaklach rozwija wrażliwość estetyczną, poszerza horyzonty myślowe, 

inspiruje do działań, pozwala na zrozumienie kultury i zachowań danej epoki. 

2.10.  ZAGROŻENIA 

Rzeczywistość teatralna zastępuje realne relacje międzyludzkie. Sztuki teatralne są 

odbierane bezkrytycznie, a treści nie podlegają ocenom moralnym2. Przy rozwoju radia, telewizji i 

Internetu teatr, jako środek komunikacji, zostaje zepchnięty na margines. Konieczność dużego 

wysiłku, w prowadzeniu szkolnych kółek teatralnych, może prowadzić do zaniechania tego typu 

działalności. Niedogodność transportu, koszty związane z wyjściem do teatru mogą powodować 

niechęć nauczycieli do korzystania z tej formy życia kulturalnego. 

 

 

 

 

 

                                                 

1 „Zasadniczym więc celem kultury jest doskonalić byt ludzki i zapewnić mu konieczne środki do rozwoju jego 

indywidualnego i społecznego charakteru”. Jan Paweł II, W dziele kultury Bóg zawarł przymierze z człowiekiem. 

Przemówienie do przedstawicieli świata kultury, Rio de Janeiro, 1 lipca 1980, (Nell’opera della cultura Dio ha fatto 

alleanza con l’uomo...), w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie III, 2, 1980, Poznań 1995, s. 16. 
2 „Ponadto należy się troszczyć, aby szlachetna i klasyczna sztuka teatralna, którą środki masowego przekazu szeroko 

rozpowszechniają, wpływała na kulturę widzów i na kształtowanie obyczajów”. DSP 14. 


