Dlaczego warto kszta³ciæ siê w szkole plastycznej?
Szanowny Rodzicu
Je¿eli czytasz tê broszurê, to znaczy, ¿e w najbli¿szym czasie Ciebie i Twoj¹ córkê lub syna czeka wa¿na decyzja
dotycz¹ca wyboru nowej szko³y. W g¹szczu ofert ró¿nych placówek edukacyjnych ³atwo siê zgubiæ i odnieœæ
wra¿enie, ¿e s¹ one do siebie bardzo podobne. Mo¿e wiêc warto poszukaæ szko³y innej ni¿ wszystkie?
Poœwiêæ proszê odrobinê czasu, puœæ wodze swojej wyobraŸni i zastanów siê, co by by³o, gdyby Twoje dziecko
podjê³o naukê w szkole plastycznej...
„Wychowanie przez sztukê jest jedyn¹ mo¿liwoœci¹ pobudzenia twórczej aktywnoœci, wyobraŸni i rozumu.
Daje mo¿liwoœæ komunikowania w³asnych uczuæ, myœli, prze¿yæ i odbierania ich z zewn¹trz.”
W. Goriszewski, P. Kowolik,
Zagadnienia dydaktyki plastyki w szkole podstawowej, WSP, Kielce 1991r.

W szkole plastycznej Twoje dziecko otrzyma:
du¿y zasób wiedzy z obszaru kultury i sztuki;
mo¿liwoœæ rozwijania wartoœciowych zainteresowañ;
indywidualne podejœcie i uwagê - tutaj nie ma anonimowych uczniów;
szansê rozwijania talentu plastycznego pod okiem doskonale przygotowanej kadry pedagogicznej
artystów-plastyków;
mo¿liwoœæ rozwijania swojego potencja³u plastycznego w warunkach akceptacji, szacunku, otwartoœci
i ¿yczliwoœci.
Je¿eli chcia³byœ zapewniæ swojemu dziecku nie tylko gruntown¹ wiedzê ogólnokszta³c¹c¹, ale równie¿
zadbaæ o jego artystyczny rozwój, szukasz bezpiecznego miejsca w szkole, w której wszyscy siê znaj¹, to

szko³a plastyczna jest w³aœciwym wyborem.
Nawet jeœli Twoje dziecko nie wi¹¿e swojej przysz³oœci zawodowej ze œwiatem sztuki, ta oferta jest równie¿
dla niego, poniewa¿
kszta³cenie plastyczne:
rozwija kreatywne myœlenie - kszta³tuje zdolnoœæ do poszukiwania nowych, nieszablonowych
pomys³ów i rozwi¹zañ;
wp³ywa na procesy poznawcze - myœlenie, pamiêæ i koncentracjê uwagi;
rozwija percepcjê wzrokow¹ - wyostrza wra¿liwoœæ na ró¿norodne elementy otaczaj¹cego œwiata;
wzmaga motywacjê- twórczoœæ plastyczna ³¹czy siê z wykonywaniem czynnoœci, które wywo³uj¹
radoœæ, podekscytowanie oraz potrzebê osi¹gniêæ;
wzbogaca wyobraŸniê - dziêki realizowaniu nowatorskich pomys³ów;
rozwija zdolnoœci manualne - poprzez malowanie, rysowanie, rzeŸbienie w glinie
i drewnie, tkanie, wykonywanie trójwymiarowych projektów i wiele innych podejmowanych
aktywnoœci;
dzia³a terapeutycznie - poniewa¿ pozwala na ekspresjê emocji i pozwala na konfrontowanie siê
ze swoimi uczuciami;
rozwija osobowoœæ - wymaga sta³ej pracy nad sob¹: systematycznoœci, dobrej organizacji czasu,
a tak¿e pozwala uczyæ siê radzenia sobie ze stresem i frustracj¹;
kszta³tuje wra¿liwych odbiorców sztuki i rozwija poczucie estetyki wizualnej.
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