Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku
PROGRAM EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY

„ŚLADAMI PATRONÓW”
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1. Opis programu
Priorytetowym zadaniem szkoły jest nauczanie gry na instrumencie oraz przekazanie
wiedzy ogólno-muzycznej w oparciu o podstawy programowe poszczególnych
przedmiotów. Niemniej wszelkie działania edukacyjne w szkole muzycznej powinny łączyć
się z aspektem wychowawczym.
Nadanie szkole imienia stało się jednak dodatkowym przyczynkiem do stworzenia
i realizacji programu edukacyjno-wychowawczego, mającego na celu budowanie
tożsamości szkoły i kształtowanie świadomego uczestnictwa w kulturze.
Nadanie imienia Rodziny Wiłkomirskich pozwoliło na rozszerzenie procesów
dydaktycznych o wartości patriotyczne, kulturotwórcze, kształcące i wychowawcze.
Ogromne znaczenie ma tu też fakt, iż niektórzy z zacnej Rodziny naszych Patronów oraz
ich bliscy i przyjaciele to osoby żyjące – p.prof. Wanda Wiłkomirska, p. Teresa
Wiłkomirska, p. Aniela Wiłkomirska-Wojciechowska, p. Barbara Strzelecka i inni.
Znajdujemy się w tej wyjątkowej sytuacji, że możemy się z nimi osobiście spotykać,
utrzymywać bliskie i zażyłe kontakty.
Tematyka dotycząca Patronów stała się okazją do nowych działań: organizacji
koncertów, konkursów, wycieczek, audycji muzycznych, wyzwalających inspiracje zarówno
muzyczne jak i plastyczne oraz wydarzeń artystycznych o szerokim zasięgu. W ten sposób
program edukacyjno-wychowawczy pod ogólnym hasłem „Śladami Patronów” stał się
wyznacznikiem naszych głównych działań wychowawczych.

2. Cele ogólne






Budowanie tożsamości szkoły
Budowanie tradycji
Tworzenie ceremoniału szkolnego
Wychowywanie młodych adeptów sztuki w duchu poszanowania dorobku
kulturowego i wyższych wartości
Szkoła muzyczna jako instytucja kulturotwórcza

3. Cele szczegółowe





Rozbudzanie zainteresowań muzyką i innymi dziedzinami sztuki
Patron szkoły jako źródło i sposób zdobywania wiedzy
Integracja środowiska szkolnego
Wykazywanie uniwersalnych wartości wychowawczych i edukacyjnych, tkwiących
w określonych treściach programowych imprez organizowanych w ramach
programu

4. Treści kształcenia i wychowania
Program zawiera podstawowe założenia edukacyjno-wychowawcze skierowane
na rozwój ucznia. Stwarza możliwości:
 zdobywania wiedzy poprzez metody aktywne (konkursy, audycje, spotkania)
 przeżycia estetycznego poprzez uczestnictwo w kulturze
 rozwoju osobowości muzycznej
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 integracji poprzez kontakty interpersonalne ( uczeń-uczeń, uczeń – nauczyciel,
uczeń – Mistrz)
W realizację programu zaangażowani są wszyscy nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.
Oznacza to, że spektrum jego oddziaływania to szeroko rozumiana społeczność szkolna,
która promieniuje na środowisko lokalne.

5. Formy realizacji







spotkania z Patronami oraz osobami z nimi związanymi
uroczystości szkolne z udziałem Patronów
audycje muzyczne
konkursy
wycieczki
udział w roli słuchaczy w konkursach, koncertach organizowanych przez inne
instytucje

6. Ewaluacja
W planie pracy szkoły na każdy rok szkolny umieszczamy zadania dotyczące Patrona
Szkoły:
 audycje muzyczne
 wyjazdy na koncerty, szczególnie te, w których występuje P. Prof. Wanda
Wiłkomirska, osoby zaprzyjaźnione lub związane z Rodziną Wiłkomirskich, lub
w programach których znajdują się utwory Profesora Kazimierza Wiłkomirskiego
 wyjazdy na konkursy, kursy muzyczne z udziałem p. prof. Wandy Wiłkomirskiej
 spotkania z Panią Prof. Wandą Wiłkomirską, Panią Teresą Wiłkomirską, Panią
Anielą
Wiłkomirską-Wojciechowską
lub
osobami
zaprzyjaźnionymi,
współpracującymi z Rodziną Wiłkomirskich.
Patron szkoły jest tym, co wyróżnia dana placówkę z całego szeregu bezimiennych szkół.
Jesteśmy w tej szczególnej sytuacji, że wybrany przez nas Patron to w części osoby żyjące,
dzięki czemu możemy je zapraszać na szkolne uroczystości, możemy nawiązywać kontakty
z jego rodziną. To szansa bycia w gronie „wybrańców”, którzy wiedzą więcej (ciekawych
historii, anegdot z życia prywatnego i artystycznego itp.)
Jesteśmy dumni, iż nosimy imię Rodziny Wiłkomirskich. Dzięki życzliwości krewnych,
rodziny, znajomych Rodziny Wiłkomirskich znaleźliśmy się w posiadaniu wielu zdjęć,
rękopisów, nut, oraz osobistych pamiątek np. Prof. Kazimierza Wiłkomirskiego. W związku
z tym, priorytetowym zadaniem będzie dla nas utworzenie i stałe wzbogacanie Izby
Pamięci Rodziny Wiłkomirskich.
Sposoby i formy realizacji Programu Edukacyjno-Wychowawczego „Śladami Patronów”
na stronie internetowej naszej Szkoły:
http://psm.swidnik.pl/o-patronach-szkoly/sladami-patronow/
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