PLAN PRACY PRACOWNI TAOCA LUDOWEGO
W ROKU SZKOLNYM 2015/16
CEL I ZADANIA
Rozwój
zainteresowao
ludową oraz
narodową kulturą
taneczną i muzyczną.
Kształtowanie
postawy
zaangażowanej i
kreatywnej;
umacnianie poczucia
tożsamości
narodowej i
regionalnej; otwarcie
na inne kultury i
społeczeostwa;
uczestniczenie w
festiwalach;
przeglądach i innych
wydarzeniach
kulturalnych w kraju i
za granicą

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

Nauka i doskonalenie taoców regionalnych i narodowych, ich Cały rok Krzysztof Szupiluk
elementów,
techniki
wykonawczej,
układów
Maria Szupiluk
choreograficznych:
grupa I – Krakowiak, Krakowiacy Wsch., Oberek, Śląsk, Orawa,
Rzeszów, Łowicz, Mazur,
Warsztaty z konsultantem z poznaoskiej szkoły baletowej z
III
zakresu mazura (Leszek Rembowski)
Grupa I BIS (NOWA GRUPA (działanie nowatorskie!) powstała z Cały rok Maria Szupiluk
członków byłej grupy II, którzy nie mogą wejśd w skład grupy I,
Krzysztof Szupiluk
ponieważ jest to największa grup i nie ma wolnych miejsc, poza
tym umiejętności i wiek jeszcze nie są wystarczająco wysokie. Ta
grupa stwarzała pewne problemy z nauką i mobilnością w
ubiegłym roku szkolnym, dlatego postanowiono pracowad w
mniejszym składzie i więcej czasu poświęcid na indywidualne
doskonalenie i rozwój. Zakłada się, że będzie to z korzyścią dla
członków tej grupy, w konsekwencji dla zespołu) - Lubartów,
Kaszuby, krakowiak, Orawa
grupa II – Lublin, Wielkopolska, Orawa, Krakowiak
grupa III – Kaszuby, Kurpie, Lublin, Krakowiak, Orawa
grupa IV – zabawy wielkopolskie, krakowiak, Kurpie, Kaszuby
grupa V – gry i zabawy z różnych regionów
Obchodzenie zwyczajów polskich na tradycyjny sposób:
wg
Jadwiga Sokulska
Katarzynki, Mikołajki, Wigilia BN, Karnawał
kalendar
za
Nauka przyśpiewek ludowych.
imprez M. Szupiluk
Udział w festiwalach i innych wydarzeniach kulturalnych o
wg
M. Szupiluk
zasięgu
lokalnym,
regionalnym,
ogólnopolskim
i kalendar
międzynarodowym
za
M. Szupiluk
J. Sokulska
Doskonalenie repertuaru polskich pieśni patriotycznych
XI
B. Byczkiewicz
M. Szupiluk
Doskonalenie i rozszerzenie repertuaru polskich kolęd i
J. Sokulska
pastorałek; przygotowanie koncertu, w wykonaniu grup I, II i III
X-I
oraz kapeli, występy w kościołach Gorzowa i w czasie mszy
rozpoczynającej obchody 35-lecia ZTL "Mali Gorzowiacy"
Doskonalenie repertuaru muzycznego przez muzyków kapeli.

Cały rok Beata Byczkiewicz

Organizacja i przeprowadzenie działao związanych z 35-leciam Cały rok
zespołu:
- msza święta i kolędy
- koncert 35-lecia
- otwarte działania na rzecz środowiska (festyn, interakcyjne
działania w internecie i środowisku lokalnym)

M. Szupiluk
K. Szupiluk
J. Sokulska
B. Byczkiewicz

- przygotowanie grupy byłych członków i muzyków na koncert
jubileuszowy
- konkurs na Zdjęcie o MG
- publikacja o jubileuszu, kalendarz wydarzeo 2016 ze
specjalnie robionymi zdjęciami, tramwaj-oklejenie, wystawy i
pokazy
Przygotowanie specjalnych programów artystycznych na
Wg
M. Szupiluk
wydarzenia kulturalne wg, kalendarza (międzynarodowe potrzeb K. Szupiluk
festiwale, projekty, inne wydarzenia folklorystyczne/grupy
koncertujące
Współpraca ze Szkołą Taoca w Neuehagen (Niemcy) oraz SMP Wrzesieo M. Szupiluk
LABSCHOOL KEBAYORAN z Dżakarty - Indonezja: wymiana czerwiec K. Szupiluk
kulturalna, przygotowanie pobytu grup, koncertów, spotkao
B. Byczkiewicz
Wniosek o organizację projektu w ramach Programu
operacyjnego współpracy transgranicznej Polska-Brandenburgia
z grupą z Neuenhagen, Niemcy

I-II

XXIII Międzynarodowy Festiwal Taoca "Folk Przystao" Gorzów Cały rok
2016
- działania organizacyjne przygotowujące nową edycję,
30 V
regulaminy, nabór zespołów
- działania organizacyjne, logistyczne,
finansowe
przygotowujące działania festiwalowe
IV-V
- promocja
- współpraca z innymi festiwalami- kontynuowanie i rozwój
Porozumienia Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej
Rozwój
podstawowych cech
motorycznych,
technik tanecznych,
sprawności ogólnej.
Emisja głosu.

Dwiczenia ogólnorozwojowe i sprawnościowe

ruchowe

oraz

dwiczenia

M. Szupiluk
K. Szupiluk
J. Sokulska
B. Byczkiewicz

Cały rok M. Szupiluk

Elementy technik tanecznych: klasycznej, charakterystycznej,
wolnej, taoce integracyjne i towarzyskie, taoce innych narodów
Gry i zabawy
umuzykalniające

B. Byczkiewicz

-

jw.

M. Szupiluk
K. Szupiluk

Dwiczenia emisji głosu. Ludowa emisja głosu w zależności od
regionu
Nauka chóralnego śpiewania kolęd i pastorałek

jw.
X-I
X-IV

J. Sokulska
M. Szupiluk
J. Sokulska

I

M. Szupiluk

Nauka jazdy na nartach

rytmiczno

K. Szupiluk
M. Szupiluk

Aktywne spędzanie czasu wolnego na obozach, biwakach, Cały rok Wszyscy
festynach, innych utrzymanie i podnoszenie sprawności
nauczyciele
Warsztaty z mazura
Stałe uczestnictwo w
kulturze-rozwijanie
nawyku kulturalnego
spędzania czasu
wolnego, aktywnego
uczestnictwa w
kulturze, szacunku dla
tradycji polskiej i
kultury innych

III

M. Szupiluk

Wyjścia na wystawy, spektakle, koncerty.

Cały rok Wszyscy
nauczyciele
Aktywne włącznie się obchodzenie polskich, dorocznych tradycji
wg
J. Sokulska
i innych wydarzeniach zespołu, MDK, miasta i środowiska: kalendar
Andrzejki, Wigilia, Bal karnawałowy, Festyn, projekty, działania
za
kulturalne
imprez
Uczestniczenie w zimowej szkole w Małem Cichem

I

M. Szupiluk
K. Szupiluk

narodów

Udział w koncertach, festiwalach, akcjach, projektach i innych Cały rok Wszyscy
wydarzeniach na terenie kraju i poza granicami
nauczyciele

Przygotowanie i realizacja projektów unijnych
Pisanie wniosków o dotacje z miasta i województwa

X-VII

B. Byczkiewicz
M. Szupiluk
K. Szupiluk

Rozwijanie
odpowiedzialności,
kultury osobistej,
samorządności,
samodzielności,
porządku i higieny
osobistej.
Udział członków
zespołu w tworzeniu
bezpiecznego oblicza
zespołu

Zapoznanie lub przypomnienie zasad bezpieczeostwa, higieny i
kultury osobistej (pogadanka), przejście drogi p-poż.
Zapoznanie lub przypomnienie Regulaminu Zespołu. Dyskusja
temat wprowadzonych i nie wprowadzonych zmian

IX

M. Szupiluk
K. Szupiluk
J. Sokulska

Wybór Rady Zespołu i rad grup. Współuczestniczenie Rady
Zespołu w tworzeniu rocznego programu, organizacji i
prowadzeniu różnych działao

IX

M. Szupiluk

Udział w życiu
środowiska,
współpraca z
instytucjami,
szkołami, rodzicami.
Aktywizacja rodziców
do pracy na rzecz
placówki i Zespołu

Stały kontakt z rodzicami na spotkaniach, zebraniach, Cały rok
spotkaniach indywidualnych i grupowych.
Zapoznanie lub przypomnienie zasad bezpieczeostwa, higieny i
IX
kultury osobistej (pogadanka), przejście drogi p-poż.
Zapoznanie lub przypomnienie Regulaminu Zespołu. Dyskusja na
temat wprowadzonych i nie wprowadzonych zmian.

Udział w tworzeniu oblicza zespołu
M. Szupiluk
Metoda aktywizacji: działania (interaktywne, konkursy, quizy) Cały rok
młodzieży związane z 35-leciem zespołu i XXIII MFT
M. Szupiluk
Prowadzenie części zajęd tanecznych przez tancerzy (pod Cały rok K. Szupiluk
kierunkiem nauczyciela).
Samodzielne przygotowanie i prowadzenie gier i zabaw, wróżb
Wg.
na dorocznych imprezach integracyjnych.
kalendar
za
Wszyscy
Współorganizacja i uczestniczenie w akcjach i projektach. W tym
nauczyciele
charytatywnych.
M. Szupiluk
Pomoc w organizacji imprez dorocznych dla grup młodszych, Cały rok
imprez finansowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu „
Mali Gorzowiacy, koncertów zespołu i innych imprezach
organizowanych przez inne pracownie, instytucje, miasto
M. Szupiluk
Dbanie o przydzielone stroje ludowe, kostiumy i ich elementy, Cały rok
higienę i porządek w szatniach i garderobach
M. Szupiluk
Pomoc organizacyjna w czasie wyjazdów na festiwale, koncerty, Na czas
inne. Powołanie Festiwalowa Grupa Aktywnego Działania – festiwali
aktywizacja tancerzy do wykonywania samodzielnych działao
organizacyjno-porządkowych i integracyjno-kulturalnych.
M. Szupiluk
Samodzielne
działania
na
potrzeby
projektów
UE Cały rok
organizowanych przez zespół i inne instytucje
Wszyscy
nauczyciele
Zarząd
Stowarzyszenia

Aktywizacja rodziców - współuczestniczenie rodziców w Cały rok Wszyscy
tworzeniu rocznego programu, organizacji i prowadzeniu
nauczyiele
różnych działao. Udział w tworzeniu kulturalnego i bezpiecznego
oblicza zespołu – pogadanki, wspólne działania, otwarcie na
pomysły rodziców, dyskusja i wprowadzenie w życie. W tym
szczególne włączenie w organizację 35-lecia zespołu i XXIII MFT

w Gorzowie
Współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół ZTL „Mali Cały rok K. Szupiluk
Gorzowiacy” – działalnośd Zarządu Stowarzyszenie na rzecz
M. Szupiluk
zespołu, wspólne działania, organizacja, pomoc finansowa.
Organizacja XXII biwaku integracyjnego dla rodziców, członków
Stowarzyszenia

X

K. Szupiluk
M. Szupiluk

Współpraca ze szkołami, mediami, władzami miasta w ramach Cały rok M. Szupiluk
działao podejmowanych przez pracownię i MDK
K. Szupiluk
Udział w festiwalach, przeglądach, konkursach i różnych
akcjach charytatywnych

Cały rok Wszyscy
nauczyciele

Spotkanie świąteczne dla Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZTL
„Mali Gorzowiacy” i zaproszonych gości.

XII

Zarząd
Stowarzyszenia
K. Szupiluk
Organizacja i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia
III
M.Szupiluk
Stowarzyszenia Przyjaciół ZTL „Mali Gorzowiacy”
Zarząd
Stowarzyszenia
Pomoc nauczycielom z innych placówek oświatowych w
Wg.
K. Szupiluk
realizacji ich programów.
potrzeb M. Szupiluk
J. Sokulska
Współpraca z zespołem „Orawianie” i z Lipnicy Wielkiej na Cały rok M. Szupiluk
Orawie, ze Szkołą Taoca w Neuehagen (Niemcy) oraz SMP
K. Szupiluk
LABSCHOOL
KEBAYORAN
z
Dżakarty
Indonezja
Organizacja koncertów kolęd i pastorałek w kościołach Gorzowa

Cały rok M. Szupiluk
B. Byczkiewicz
Organizacja otwartego festynu ,, Majówka” dla mieszkaoców
V
Stowarzyszenie
miasta
Wszyscy nauczy.
Współpraca z fundacją folklorystyczną z Holandii G. van Damme Cały rok M. Szupiluk
i Emilem Dimitrov z Bułgarii i FIDAF z Korei Płd.
Zadania organizacyjne Organizacja głównych imprez roku 2015/16:
dotyczące
Obchodów 35-lecia ZTL "Mali Gorzowiacy" i
funkcjonowania
Międzynarodwego Festiwalu Taoca "Folk Przystao"
pracowni tanecznej
Organizacja dorocznych imprez wg kalendarza imprez.

XXIII

Zakup elementów strojów ludowych
Zakup materiałów, niezbędnego sprzętu, pamiątek
Zakup materiałów reklamowych

Cały rok Wszyscy
nauczyciele
,
Wg.
J. Sokulska
kalendar
za
K. Szupiluk
M. Szupiluk
Wg.
potrzeb. K. Szupiluk
M. Szupiluk

Konserwacja strojów ludowych i instrumentów

B.Byczkiewicz
III

Prowadzenie gabloty, stron festiwalu www.festiwal.gorzow.pl /
www.maligorzowiacy.pl www.mdk.gorzow.pl

Prowadzenie poratli społecznościowych Facebook dla Mali
Gorzowiacy I MDK, YouTube dla Mali Gorzowiacy i
Międzynarodowy Festiwal Taoca. Prowadzą nauczyciele i
Młodzież najstarszej grupy.
Prowadzenie korespondencji krajowej i zagranicznej dla zespołu

M. Szupiluk
Cały rok K. Szupiluk
jw.

jw.

M. Szupiluk
J. Sokulska
młodzież

i festiwalu

M. Szupiluk
K. Szupiluk
Organizacja warsztatów tanecznych
III
M. Szupiluk
K. Szupiluk
Organizacja wyjazdów na festiwale krajowe i zagraniczne
Cały rok M. Szupiluk
K. Szupiluk
Organizacja obozów, biwaków, festynów
jw.
Zarząd
Stowarzyszenia
Organizacja koncertów własnych i współorganizacja wg
jw.
Wszyscy
kalendarza MDK
pracownicy i
Stowarzyszenie
Napisanie, aplikowanie, organizowanie i realizacja projektów UE
jw.
M. Szupiluk
B. Byczkiewicz
Dokształcanie pracowników
Wszyscy
nauczyciele

Gorzów 1.09.2015 r.

Sporządziła : Maria Szupiluk

