Nasza misja: DAJEMY DZIECIOM RADOŚĆ TWORZENIA

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju placówki Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 Tychach
na lata 2017-2019.
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w jest silnym ośrodkiem pracy twórczej dzieci
i młodzieży w regionie, otwartym na potrzeby każdego dziecka i młodego człowieka. Dbamy
o wysoką jakość pracy w kontekście osiągnięć nauczycieli i wychowanków.
Przedstawiona niżej koncepcja jest oparta na realiach regionalnych oraz dostosowana do
potrzeb społeczności lokalnej. MDK 2 jest miejscem integrującym mieszkańców, praktycznie
bez ograniczenia wiekowego. Realizujemy regularne oraz cykliczne zajęcia dla różnych grup
wiekowych - oferta zajęć od kilkulatka przez nastolatka do dorosłego mieszkańca Tychów.
Po głębokiej analizie potrzeb środowiska lokalnego i przyjęcia sugestii przedstawicieli Rady
Rodziców określiliśmy zakres działalności naszej placówki. Nasze działania edukacyjne będą
polegać przede wszystkim na rozwijaniu zainteresowań i pasji artystycznych oraz sportowych.
Takie wnioski wyciągamy głównie z wyników rekrutacji. Będziemy więc pracować w kołach
tanecznych, muzycznych, muzyczno-wokalnych, plastycznych, rękodzielniczych, sportowych
oraz związanych z kulturą Japonii.
Naszymi wychowankami są dzieci i młodzież z Tychów, które pragną doświadczyć „radości
tworzenia” oraz te, w których to pragnienie chcemy obudzić. Wiemy, że nic tak efektywnie
nie rozwija potencjału młodego człowieka jak działania artystyczne i sportowe. W naszych
planach jest stałe aktywizowanie młodych ludzi do kreatywnego i aktywnego spędzania
wolnego czasu oraz rozwijania własnych zainteresowań. W koncepcji pracy naszej placówki
ważne miejsce zajmuje tworzenie dla wychowanków przestrzeni, w której mogą oni
doświadczyć - oprócz radości tworzenia - radości sukcesu. Stąd liczny udział naszych
podopiecznych w konkursach plastycznych, przeglądach i festiwalach muzycznych,
tanecznych oraz teatralnych.
MDK 2 – Z TEGO SIĘ NIE WYRASTA – DZIAŁANIA ZASADNICZE.
Akademia Malucha:
 Zajęcia dla kilkulatków wraz z rodzicami;
występy dzieci, organizacja mini-koncertów muzycznych i pokazów artystycznych.
 Rytm, muzyka i plastyka – rytmika i zajęcia umuzykalniające oraz kreujące plastyczne
działania przestrzenne, kolorystyczne i rysunkowe – oparte na sprawdzonych metodach
edukacji artystycznej wspierających ogólny rozwój maluchów i przygotowujące ich do
roli ucznia.
Młodzi dla Kultury:
 Zajęcia kreatywne: plastyczne, rękodzielnicze, wokalne, pieśni i tańca, instrumentalne,
ruchowe, umożliwiające uczestnictwo w konkursach i festiwalach oraz modelarskie
połączone z robotyką.
 Zajęcia sportowo-artystyczne.
 Realizacja zadań w zakresie wychowania patriotycznego i obywatelskiego oraz
edukacji regionalnej, kulturowej i edukacji przez sztukę.

 Przygotowanie wychowanków do aktywnego uczestnictwa w kulturze i aktywnego,
świadomego odbioru sztuki poprzez kontakt z Tyskimi instytucjami kulturalnymi
(Teatr Mały, Galeria Obok, Mediateka, MCK).
Dorosły w Emdek-u:
 Spotkania artystyczne i kulturalne w ramach Klubu Seniora.
 Integracyjne spotkania muzyczne przy okazji ważnych uroczystości – wspólne
świętowanie Dnia Niepodległości i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
z wykorzystaniem własnej bazy strojów regionalnych oraz spotkania z okazji Dnia
Babci i Dziadka.
 Otwarte zajęcia dla rodziców z dziećmi, występy okolicznościowe.
DZIAŁANIA TEMATYCZNE
Magiczny Ogród:
 Wykorzystanie potencjału ogrodu jako miejsca, w którym mieszkańcy spędzają atrakcyjnie
czas (pikniki, mini plenery, zajęcia ruchowe dla wszystkich).
Scena to żywioł:
 Organizacja aktywności estradowej zespołów: tanecznych, muzycznych, teatralnych,
pokazy działań sportowych.
 Prezentacja dorobku wszystkich zespołów.
 Integracja z innymi ośrodkami, wymiana doświadczeń.
Bo w ferie dzieci się tu nie nudzą …
 MDK nr 2 jako placówka nieferyjna oferuje w czasie przerw od zajęć szkolnych (ferie
zimowe, wakacje letnie) różne atrakcje dla dzieci i młodzieży.
 Co Ty na to – MDK na lato. Bardzo ciekawy cykl zajęć wakacyjnych dla dzieci
i młodzieży o różnorodnej tematyce i z wykorzystaniem potencjału własnego ogrodu:
zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, tematyczne (spotkania z ciekawymi ludźmi
z naszego miasta), jak i interesujących miejsc w okolicy. Jednym z elementów działań
na rzecz środowiska lokalnego latem będą półkolonie letnie organizowane we
współpracy z okolicznymi szkołami podstawowymi.
 Zima w MDK-u – zajęcia tematyczne prowadzone we współpracy różnych pracowni:
warsztaty zakończone pokazem (wspólne kolędowanie, rękodzieło ozdób świątecznych).
Konkursy festiwale i przeglądy:
 Realizacja cyklów konkursowych i przeglądowych Tęczowy Kalendarz, Muzyka
i Obraz, Najpiękniejsze i niepowtarzalne: magia płatków śniegu, Oblicza polskiego
oręża - woje, rycerze i komandosi, koncerty: Dzieci – Dzieciom, Dzieci – Rodzicom,
konkurs ”Manga Faktory” Festiwal Kultury Japońskiej oraz konkursy plastyczne dla
naszych wychowanków cykliczne, ale zmienne tematycznie.
 Realizacja autorskich projektów edukacyjnych np. „Inicjały i miniaturki jako ozdoby
książek”.
 Eksponowanie osiągnięć artystycznych wychowanków Mediateka, biblioteki, imprezy
organizowane przez Urząd Miasta Tychy, desygnowanie naszych wychowanków do
stypendiów artystycznych i nagród.

MDK jako bezpieczna przestrzeń do pracy i rozwoju dzieci i młodzieży:
 Dbałość o przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa, zapewnienie bezpiecznej
i przyjaznej atmosfery na zajęciach.
 Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego.
 Tworzenie wychowankom równych szans uczestniczenia w zajęciach.
Przeciwdziałanie agresji, we wszystkich jej przejawach.
 Wychowanie do wartości-patriotyzm, poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne.
MDK w środowisku lokalnym:
 Realizacja zamierzeń wymaga ich upowszechniania, dotarcia do jak największej
liczby potencjalnych odbiorców. Czynimy to przez publikacje naszej oferty w prasie
lokalnej. Ważnym nośnikiem informacji są również media elektroniczne, w tym
przede wszystkim strona internetowa MDK nr 2. Zamieszczony tam plan pracy
placówki, oferta zajęć, regulaminy konkursów oraz ich wyniki przybliżają
odwiedzającym stronę nasze priorytety. Podobne treści publikujemy na utworzonym
funpage'u naszej placówki na portalu społecznościowym Facebook. Stanowi on ważny
element komunikacji z wychowankami i ich opiekunami. Informacje o naszych
działaniach zamieszczamy również na stronie internetowej Urzędu Miasta w Tychach.
Dodatkowo zamierzamy docierać do potencjalnego wychowanka dzięki akcjom
plakatowo-promocyjnym poszczególnych kół w okolicznych szkołach, przedszkolach,
instytucjach. Duże znaczenie ma również osobiste zaangażowanie nauczycieli, którzy
zachęcają uczniów do rozwoju i uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych.
W planach mamy stałe dodatkowe wyposażanie pracowni, sukcesywny zakup pomocy
dydaktycznych. We wszystkie nasze działania w obszarze realizacji koncepcji pracy przenika
przekonanie, że edukacja przez sztukę ma szczególną wartość, tak dla intelektualnego, jak
i emocjonalnego rozwoju dzieci i młodzieży, a podejmowane przez nas działania pozwolą
nam pozostać integralnym elementem społeczności lokalnej.

