
Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej  

pt. 

„Radość tworzenia, czyli wychowanie przez sztukę w oparciu o arteterapię” 

 

„ Każde dziecko jest obdarzone szczególną wyobraźnią i wrażliwością na piękno.” 

Stefan Szuman 

Program innowacji pedagogicznej był realizowany w I semestrze roku szkolnego 2015/2016. 

Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu dla chętnych i zainteresowanych uczniów klasy 

piątej i czwartej Szkoły Podstawowej, w ramach Koła Plastycznego. Ogółem na dodatkowe 

zajęcia plastyczne uczęszczało 16 uczniów. Zakładane cele programu zostały osiągnięte : 

Cel główny – poszukiwanie motywacji do tworzenia i wyrażania własnej ekspresji 

plastycznej oraz rozwijanie pozytywnego myślenia, 

oraz cele szczegółowe : 

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych 

 zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi 

 kształtowanie poczucia przydatności wykonywanych prac 

 kształtowanie rozwoju tzw. małej motoryki, czyli możliwości i umiejętności 

manualnych 

 kształtowanie percepcji wzrokowej 

 rozwój samoakceptacji 

 umiejętność kreatywnego myślenia 

 aktywność i zaangażowanie w działania twórcze 

 promocja szkoły w środowisku lokalnym 

 przygotowanie do uczestnictwa i odbioru kultury regionu i innych twórców 

 kształtowanie wrażliwości na przyrodę i piękno otaczającego świata  

Zróżnicowanie metod i form pracy przyczyniło się do uatrakcyjnienia zajęć i zmotywowało 

uczniów do intensywniejszej pracy. Wszystkie działania zawarte w harmonogramie innowacji 
zostały zrealizowane. Uczniowie aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczyli w różnych 
konkursach plastycznych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Były to następujące konkursy 
plastyczne : 

 Szkolny konkurs o św. Janie Pawle II – z okazji Dni Papieskich 

 Regionalny konkurs pt. ”Pszczelarz na straży środowiska naturalnego” 

 Powiatowy konkurs pt. ”Przyjaciele zwierząt” 

 Szkolny konkurs pt. ”Moje mikołajkowe marzenia” 

 Szkolny konkurs pt. ”Rodzina bez przemocy” 

Ponadto uczniowie chętnie brali udział w różnych akcjach charytatywnych, profilaktyczno – 
plastycznych oraz pracach na rzecz szkoły. Były to między innymi : 



 Akcja pt. ”Podaj serce” - związana z pomocą porzuconym zwierzętom w słupskim 
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 

 Akcja profilaktyczna pt. ”Noś kolorowe włosy” z okazji Światowego Dnia Walki z 
Papierosem 

 Kiermasz bożonarodzeniowy – wykonanie stroików świątecznych  
 Szkolny konkurs na kartkę świąteczną 

 Ogólnopolski finał WOŚP – wykonanie elementów do szkolnej dekoracji  

Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji (obserwacja, rozmowy z dziećmi i rodzicami, 
wytwory prac uczniów, aktywność, frekwencja) można wnioskować, że założenia i cele 
innowacji zostały zrealizowane : 

 Uczniowie chętnie uczestniczyli na zajęcia Koła Plastycznego i z dużym 
zaangażowaniem pracowali. Atmosfera zajęć odbywała się w serdecznej atmosferze, 
co miało wpływ na integrację rówieśniczą i współpracę w grupie. Na bieżąco 
odbywały się wystawy prac uczniów w Szkolnej Galerii ART. Uczestnicy innowacji 
wyrażali swoje emocje i przeżycia w sposób twórczy. Poznali różne techniki 
plastyczne np. malowanie kaszą, malowanie na szkle, collage, finger painting, 
malowanie na kamieniu, technika wykorzystania surowców wtórnych, wycinanka. 
Uczniowie chętnie spędzali czas wolny w sposób twórczy oraz z dużym 
zaangażowaniem włączali się w akcje charytatywne. Pozytywnie kreowali wizerunek 
szkoły. 

Mocne strony innowacji : 

 różnorodne i ciekawe metody pracy z uczniami 

 zaangażowanie uczniów w działania społeczne 

 uwrażliwienie na piękno otaczającego świata 

 zaangażowanie uczniów w działania użyteczne na rzecz szkoły 

 integrowanie zespołu uczniowskiego 

Słabe strony innowacji : 

 brak klasopracowni 

 nie wszyscy uczniowie z klasy czwartej mogli uczestniczyć w zajęciach, choć wyrazili 

taką chęć- z powodu planu lekcji 

 

W II semestrze innowacja pedagogiczna ”Radość tworzenia, czyli wychowanie przez sztukę 

w oparciu o arteterapię” będzie kontynuowana. 

mgr Ewa Sokołowska 
 


