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I. INFORMACJE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA INNOWACYJNEGO
Rodzaj innowacji: organizacyjno- metodyczna
Zakres innowacji:
a) klasa: I-VIII, przedszkole
b) czas trwania: IX 2021 r. – VI 2023 r.
c) miejsce: szkolna Artystyczna Piwnica, schronisko w Nekielce, sale lekcyjne.
II. WSTĘP
Założeniem innowacji jest rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień
artystycznych uczniów, zaspokajanie i stymulowanie ich aktywności twórczej
oraz wprowadzenie w świat kultury i sztuki. Artystyczna Piwnica obejmuje
zmianę wyglądu szkolnej piwnicy oraz różne działania twórcze uczniów. W
miejscu tym, każdy nauczyciel może stwarzać sytuacje do doświadczania i
aktywnego działania.
III. CEL GŁÓWNY INNOWACJI
Rozwijanie wrodzonych możliwości twórczych, uzdolnień i zainteresowań
dzieci w toku różnorodnych działań artystycznych.

IV. CELE SZCZEGÓŁÓWE

 Poprawa wyglądu estetycznego i uatrakcyjnienie szkolnej piwnicy
poprzez stworzenie wspólnej, artystycznej przestrzeni.
 Rozwijanie otwartości, wyobraźni i ekspresji artystycznej.
 Promocja prac artystycznych uczniów.
 Przygotowanie uczniów do roli przyszłego odbiorcy sztuki i świadomego
uczestnika życia kulturalnego.
 Zachęcanie do alternatywnego, kreatywnego spędzania czasu wolnego.
 Integracja międzyprzedmiotowa.
V.OPIS INNOWACJI
Innowacja pedagogiczna skierowana jest do wszystkich uczniów i zakłada
współpracę między nauczycielami różnych przedmiotów. Ma na celu stworzyć
przede wszystkim szersze pole do pełnego, świadomego rozwoju artystycznego
oraz uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Udział w różnych działaniach
artystycznych ma duży wpływ na prawidłowy rozwój dziecka, pomaga mu w
trudnościach dnia codziennego, rozwija jego wrażliwość, pobudza wyobraźnię,
a także pozwala na poznanie swoich zdolności i umiejętności.
Inspiracją do napisania innowacji pedagogicznej była chęć stworzenia w
szkole miejsca, w którym uczniowie będą mogli poczuć się bliżej sztuki poprzez
uczestnictwo w różnych nowatorskich wydarzeniach. Innowacja obejmuje
stworzenie projektu odnowienia szkolnej piwnicy, które jest możliwe przy
wsparciu dyrekcji, nauczycieli, rady rodziców i pracowników szkoły. Są to
następujące działania: pomalowanie ścian, wymiana oświetlenia, założenie
cegły ozdobnej, zakupienie puf, regałów i stolików z krzesłami, logo. Program
zakłada również stworzenie przestrzeni edukacyjnych w Artystycznej Piwnicyczytelni, sali fotograficznej, wystawy twórczości uczniów, sali lustrzanej oraz
skwerku zieleni. Pierwszym działaniem będzie zorganizowanie konkursu
plastycznego "PROJEKT GRAFFITI ARTYSTYCZNEJ PIWNICY". Zwycięzcy przeniosą
swoje projekty na ściany piwnicy, podnosząc estetykę otoczenia. Nowa
zaaranżowana przestrzeń daje możliwości zorganizowania takich działań jak:
koncerty, wystawy twórczości, dalsza odnowa piwnicy, plenery, konkursy
plastyczne, recytatorskie, występy taneczne, spotkania z ciekawymi ludźmi,
relaksacje.
VI.METODY I FORMY

DZIAŁANIA

OBJĘTE INNOWACJĄ TREŚCI Z
PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Konkurs plastyczny "PROJEKT
 udział w konkursach
GRAFFITI ARTYSTYCZNEJ
plastycznych, stosowanie
PIWNICY"
różnych technik
plastycznych
 projektowanie i
realizowanie form
dekoracyjnych,
podnoszących estetykę
otoczenia
Dzień Kreatywności podejmowanie działań z
instalacja z parasoli, skrzydła
zakresu estetycznego
kreatywności
kształtowania otoczenia,
 zaangażowanie w
kreowanie kultury
artystycznej swojej szkoły
Konkurs plastyczno Kształcenie umiejętności
recytatorski
wygłaszania i interpretacji
głosowej tekstów
mówionych, doskonalenie
dykcji i operowania
głosem
 udział w konkursach
plastycznych
Wystawy prac plastycznych
 tworzenie wystaw prac
własnych, klasowych i
szkolnych

Koncert muzyczny "Rozwiń
skrzydła" z udziałem uczniów
i zaproszonych gości ze
społeczności lokalnej

 indywidualna i zespołowa
ekspresja muzyczna
 uczestnictwo w
różnorodnych
wydarzeniach
muzycznych
 zaangażowanie w
kreowanie kultury
artystycznej swojej szkoły i

CEL
 rozwijanie
wyobraźni i
ekspresji
twórczej

 integracja
zespołów
klasowych
 zachęcanie do
kreatywnego
działania
 rozwijanie
zainteresowań i
talentów dzieci

 aktywizowanie
przekonania we
własne
zdolności,
możliwości oraz
umiejętności
 rozwijanie
uzdolnień i
zainteresowań
uczniów
 współpraca ze
środowiskiem
lokalnym

najbliższego środowiska
Plener malarski w Nekielce
dla uczniów klas VII

 podejmowanie działań
twórczych
 doskonalenie
umiejętności plastycznych
 uczestnictwo w zajęciach
plenerowych

Joga dla dzieci młodszych,
ćwiczenia Eline Snel
"UWAŻNOŚĆ I SPOKÓJ ŻABKI"

 motywacja do udziału w
aktywności fizycznej
 przyjmowanie
prawidłowej postawy
ciała
 wykonywanie ćwiczeń
oddechowych i innych o
charakterze
relaksacyjnym
 umiejętność
wykorzystania własnej
aktywności ruchowej w
różnych sferach
działalności człowieka:
zdrowotnej, sportowej,
obronnej, rekreacyjnej i
artystycznej
 nauka przedstawiania
swoich emocji i uczuć przy
pomocy różnorodnych
artystycznych form
wyrazu

Cykl zajęć tanecznych w sali
lustrzanej oraz prezentacja
występów podczas różnych
uroczystości i imprez
szkolnych

Rady szkoleniowe dla
nauczycieli z metod
aktywnych w sali lustrzanej

 pobudzanie
umiejętności,
ekspresji i
wrażliwości
plastycznej
 rozwijanie
umiejętności
praktycznego
rozwijania
wiedzy
plastycznej
 trening
koncentracji
uwagi i
skupienia
 wzmocnienie
mięśni i nauka
samodyscypliny

 kształtowanie
poczucia rytmu
i zaspokajanie
naturalnej
potrzeby ruchu
 rozwijanie
kreatywności i
innowacyjności

 kształtowanie
umiejętności
praktycznego
zastosowania
metod

aktywizujących
w pracy
dydaktycznowychowawczej
 wymiana
doświadczeń
między
nauczycielami
 stworzenie
przyjaznej i
miłej atmosfery
w gronie
pedagogicznym

VII.PRZEWIDYWANE OSIAGNIĘCIA, EFEKTY
Przewidywane korzyści dla ucznia:
 rozwój kreatywności, swobody i wrażliwości artystycznej,
 poprawa koordynacji ruchowej,
 pomoc w wyrażaniu emocji,
 nauka cierpliwości i wytrwałości,
 sposób spędzania czasu, relaks,
 pokonanie lęku przed występami publicznymi,
 współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 zwiększenie wiary w siebie,
 uwrażliwienie na piękno.

VIII.EWALUACJA
Badanie efektów innowacji pedagogicznej będzie miało miejsce na koniec
roku szkolnego 2022/2023. Stopień atrakcyjności i przydatności działań w
Artystycznej Piwnicy ocenią sami uczniowie wypełniając ankiety/karty
ewaluacyjne. Uczniowie będą też mogli zaproponować pewne zmiany, własne
pomysły, czy określić indywidualne zainteresowania, które pozwolą
wprowadzić w innowacji niezbędne modyfikacje. Metodą ewaluacyjną będą
także występy uczniów, zdjęcia dokumentujące ich działalność artystyczną,
prezentacje multimedialne oraz zdjęcia i informacje umieszczane na stronie
internetowej szkoły.

IX. ADNOTACJE DYREKTORA SZKOŁY
1) Data wpływu innowacji pedagogicznej ……………………………………….
2) Opinia Rady Pedagogicznej, data i numer uchwały
…………………………………….….………………
3) Data i podpis dyrektora szkoły, zatwierdzający realizację
innowacji……………………………………

