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Ocena programu nauczania plastyki w gimnazjum: „Piękno wokół nas” 
 
 
   Program nauczania plastyki w gimnazjum „Piękno wokół nas” autorstwa pani Danuty 
Gazińskiej posiada prawidłowo sformułowaną nazwę oraz strukturę, na którą składają się 
następujące elementy: 
 

• Charakterystyka programu nauczania 
• Cele kształcenia i wychowania 
• Materiał nauczania 
• Procedury osiągania celów edukacyjnych i wychowawczych 
• Założone osiągnięcia uczniów 
• Kontrola i ocena osiągnięć ucznia 

 
   Dokonując analizy celów nauczania programu „Piękno wokół nas” można stwierdzić, iż 
autorka zwróciła uwagę na to, aby cele twórczo rozwijały wskazania podstawy programowej 
dla III etapu edukacyjnego w zakresie nauczania plastyki zgodnie z Rozporządzeniem MEN 
z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.). 
Cele zostały poprawnie sformułowane, zgadzają się z ideałami i zadaniami, z których zostały 
wyprowadzone, są zrozumiale i dostosowane do wymagań i potrzeb uczniów. Przedstawione 
cele szczegółowe odnoszą się do zawartej w nowej podstawie programowej percepcji sztuki 
(odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji), tworzenia wypowiedzi -
ekspresji przez sztukę oraz recepcji sztuki (analiza i interpretacja tekstów kultury). Opisane 
cele posiadają zarówno aspekt poznawczy, jak i praktyczny oraz motywacyjny. Według 
autorki programu „Piękno wokół nas” koncepcja pracy nauczyciela i ucznia opiera się na 
zasadzie funkcjonalności wiedzy i umiejętności. Nabywanie wiedzy nie jest celem samym 
w sobie, lecz stanowi podstawę do rozwijania twórczego myślenia, ekspresji przez sztukę, 
rozwiązywania problemów w sposób twórczy oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze –  
w tym, w kulturze medialnej. Przedstawione cele są realne, możliwe do osiągnięcia dla ucznia 
przeciętnie uzdolnionego plastycznie. 

   Punktem wyjścia do określenia materiału nauczania są przyjęte przez autorkę cele 
i podstawa programowa. Materiał nauczania zawarty w programie „Piękno wokół nas” jest 
przeznaczony na jeden rok nauki w gimnazjum (jedna godzina w tygodniu) i został 
zgrupowany wokół 13 obszarów związanych z dziedziną plastyki takich jak: kompozycja, 
linia, barwa, przestrzeń, rzeźba, architektura, faktura, sztuka ludowa i nieprofesjonalna, 
komunikacja pozawerbalna, krajobraz kulturowy, teatr, film oraz nowe media w plastyce. 
Każdy obszar zawarty został w formie czytelnej tabeli z hasłem – sytuacją dydaktyczną 
(czynności nauczyciela) oraz odpowiadającymi hasłu procedurami (sposobami) osiągania celu 
(czynności ucznia). Dawki omawianego materiału nauczania ułożone są kolejno jedna po 
drugiej następując szeregowo, od momentu rozpoczęcia nauki do jej zakończenia. 
Zagadnienia pojawiają się zgodnie z zasadą stopniowania trudności, bazując na podstawach 
wyniesionych przez ucznia ze szkoły podstawowej. Założeniem tak skonstruowanego 
programu jest w pełni opanowanie poprzedniej dawki materiału, przed przystąpieniem do 
realizacji kolejnej części. Materiał nauczania uwzględnia przede wszystkim działania oparte 
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na aktywności ucznia, na rozwijaniu u niego umiejętności refleksyjnego patrzenia 
i „przezywania” dzieł, kształtowaniu świadomego odbiorcy sztuki, ze znajomością podstaw 
dziedzictwa kulturowego poszczególnych epok i umiejętnością stosowania tej wiedzy do 
opisu zjawiska artystycznego. Materiał nauczania uwzględnia również poznanie zagadnień 
związanych z rożnymi dziedzinami sztuki, w tym teatru i filmu, a także edukację medialną. 
Autorka proponuje nauczycielowi i uczniowi pracę z dającymi ciekawe efekty twórcze 
programami i narzędziami w zakresie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej 
(praca w programie Paint, montaż filmu w programie Windows Movie Maker, komputerowe 
opracowanie fotografii cyfrowej). Odpowiedni dobór przez autorkę treści nauczania 
w omawianym programie czyni program ambitnym, pozwalającym nauczycielowi dążyć do 
kształtowania u uczniów podczas zajęć odpowiedniej kultury plastycznej z wykorzystaniem 
współczesnych przekazów medialnych oraz umożliwia kształtowanie wrażliwego odbiorcy 
sztuki. Autorka daje również możliwość korelacji treści programowych z przedmiotami 
humanistycznymi: historią, językiem polskim, czy zajęciami muzycznymi, pozwalając 
również za pomocą tych treści operacjonalizować wszystkie cele nauczania. 

   Realizacja niniejszego programu nie powinna sprawiać nauczycielom i uczniom trudności. 
Metody nauczania które proponuje autorka pani Danuta Gazińska związane są 
z wykorzystywaniem aktywności ucznia. Świadczą o tym cele nauczania określone 
w programie, które są zaprojektowane jako działania uczniów. Autorka odwołuje się głownie 
do aktywnej działalności plastycznej uczniów podczas zajęć z wykorzystaniem metod 
aktywnych tj.: drama, pantomima, balet, dyskusja. Proponuje uczestnictwo w spektaklu 
teatralnym, projekcji filmu, wykorzystywanie skanera, aparatu cyfrowego, komputera 
i Internetu w pracy na zajęciach z uczniami. Zastosowanie powyższych metod i środków 
dydaktycznych daje możliwość prowadzenia nowatorskich, ciekawych i twórczych zajęć, 
powiązanych z wykorzystaniem najnowszych współczesnych technologii. Autorka zwraca 
również uwagę na ograniczenie do minimum metod wykładowych, co w przypadku plastyki 
jest szczególnie uzasadnione. Pomocą przy realizacji programu może być wykorzystanie 
podręcznika Danuty i Edwarda Gazińskich „Piękno wokół nas”, jak również zbiorów 
albumów, ilustracji i fotografii prac, komputera i Internetu, taśm wideo o sztukach 
plastycznych, inną formę realizacji zajęć mogą stanowić m.in. wycieczki do muzeów 
i wyjścia w plener. 

   Odnosząc się do metod ewaluacji osiągnieć uczniów należy stwierdzić, iż pani Danuta 
Gazińska wiele uwagi w programie poświęca motywacyjnej funkcji oceny tych osiągnięć. 
Jako jedną z metod proponuje ekspozycję prac, połączoną z ich oceną na forum klasy według 
przyjętych kryteriów oraz stosowanie przez nauczyciela elementów oceniania kształtującego 
– wspierającego uczniów. Autorka zwraca również uwagę na celowość przeprowadzenia 
wstępnej  diagnozy w zakresie wiedzy i umiejętności uczniów, która pozwoli uczniom 
uzupełnić wiedzę i rozwinąć własne umiejętności w toku prowadzonych zajęć. 

   Autorka programu „Piękno wokół nas” proponuje program gruntownie osadzony we 
współczesnej nauce. Dobrze zna przedmiot, posiada znajomość dydaktyki ogólnej 
i przedmiotowej. Dysponuje również wiedzą w zakresie psychologii rozwojowej, która 
pomogła jej dostosować wymagania do możliwości uczniów. Autorka przemyślała zakres 
i dobór materiału nauczania w opracowanym przez siebie programie, który pozwala na rozwój 
ucznia w trzech obszarach – umiejętności, wiedzy i kształtowanych postaw. Atutem 
prezentowanego programu „Piękno wokół nas” jest przejrzystość, jasność i klarowność. 
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Koncepcja programu zgodna jest z koncepcją reformy edukacji, wymagającej uzupełniania się 
i pogłębiania kompetencji ucznia na poszczególnych etapach kształcenia. Zagadnienia 
opracowanego programu są poprawne pod względem rzeczowym i językowym. Autorka 
posługuje się właściwą terminologią i językiem przedmiotu. Zwracając uwagę na zachowanie 
kreatywności przez nauczyciela i jego podmiotowości, autorka pozostawia mu dużo swobody 
w doborze przykładów, w planowaniu własnej pracy i określaniu tempa procesu 
dydaktycznego. Nauczyciel może dowolnie formułować zadania i tematy, dając możliwość 
odniesienia sukcesu i uzyskania dobrych wyników pracy przeciętnemu uczniowi. 
Rozluźniona kompozycja sprawia, ze niniejszy program może być modyfikowany 
i dostosowywany do poziomu zespołu uczniowskiego na III etapie edukacyjnym. 

   Wymienione powyżej zalety programu „Piękno wokół nas” autorstwa pani Danuty 
Gazińskiej czynią go atrakcyjnym i pozwalają na podmiotowy rozwój ucznia: otwarte 
poznawanie świata sztuki i samego siebie, gotowość do nowego spojrzenia na problem, 
uczenie się na podstawie własnych doświadczeń, odkrywanie własnej wartości, dokonywane 
w działaniu. 

   Program oceniam pozytywnie. 
mgr Małgorzata Oktaba 

 
 

Doradca metodyczny plastyki w PCDZN w Puławach (8 lat),  
wojewódzki ekspert ds. wdrażania nowej podstawy programowej w zakresie plastyki, 

nauczyciel plastyki (23 lata pracy). 
 

 
 


