
KARTA ZGŁOSZENIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 
 

 

Typ i nazwa szkoły     

lub placówki, adres 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie 

88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 13 

Oddział, w którym 

będzie realizowana 

innowacja 

Zajęciami objęte będą dzieci z klas I – IV ze specyficznymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

DANE O INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 

Nazwa innowacji/temat Bajkoterapia dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych. 

Imię i nazwisko autora 

lub zespołu autorskiego 
Katarzyna Czyżewska; Elżbieta Dolatowska; Paulina Jasnowska 

Imię i nazwisko osoby 

wdrażającej innowację 
Katarzyna Czyżewska; Elżbieta Dolatowska; Paulina Jasnowska 

Czas trwania innowacji 

 data rozpoczęcia 

 data zakończenia 

od 06.09.2010r. do 31.05.2011r. 

 

Rodzaj innowacji pedagogicznej 

 

programowa X organizacyjna  metodyczna  „mieszana” X 

dotyczy obszaru 

dydaktycznego 
 

dotyczy obszaru 

wychowawczego 
 

dotyczy obszaru 

opiekuńczego 
 

dotyczy obszaru 

„mieszanego” 
X 

obejmuje wybrane zajęcia edukacyjne X obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne  

obejmuje jeden przedmiot nauczania  
obejmuje więcej przedmiotów 

nauczania 
X 

obejmuje    

jeden oddział 

lub grupę 

 
obejmuje więcej 

oddziałów/grup 
 

obejmuje całą 

szkołę lub 

placówkę 

 

obejmuje dzieci 

o specyficznych 

potrzebach 

edukacyjnych 

X 

Innowacja wymagała przyznania 

szkole lub placówce dodatkowych 

środków budżetowych przez organ 

prowadzący 

 

Szkoła lub placówka posiada pisemną 

zgodę organu prowadzącego                 

na finansowanie planowanej innowacji 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 

1.  Uzasadnienie  

     potrzeby innowacji: 

Jesteśmy szkołą z oddziałami integracyjnymi, utworzonymi ze 

względu na specyficzne potrzeby uczniów niepełnosprawnych. 

Posiadamy bogatą ofertę kół zainteresowań, które skierowane są 

głównie do ucznia zdolnego. Dlatego proponujemy pozalekcyjne 

zajęcia arteterapii dla dzieci o specyficznych potrzebach 

edukacyjnych, które pozwolą Im odnaleźć swoje miejsce w szkole 

oraz wyrównać szanse edukacyjne. Uczniowi ci poczują się ważni, 

wykażą się twórczą postawą, a także wzrośnie Ich motywacja 

i samoocena. 

2.  Cele innowacji  

     pedagogicznej: 

1. Pobudzanie wyobraźni podczas czytania. 

2. Umiejętność wykorzystania różnorodnych materiałów 

plastycznych. 

3. Doskonalenie sprawności manualnej.  

4. Rozwijanie sfery sensorycznej.  

5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych. 

6. Kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej.  

7. Kształtowanie samodzielności i konsekwencji w działaniu. 

8. Uczenie się wyrażania emocji.  

9. Podnoszenie poziomu akceptacji siebie i innych. 

10. Stwarzanie możliwości wypowiadania siebie poprzez 

wytwory artystyczne.  

11. Rozbudzanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. 

12. Stwarzanie możliwości porozumiewania się.  

13. Uczenie się spędzania wolnego czasu w sposób twórczy. 

14. Rozwijanie funkcji społecznych. 

3.  Spodziewane efekty: 

Dzięki uczestnictwu w zajęciach dziecko: 

1. Pozna różne materiały plastyczne i będzie potrafił je 

wykorzystać w sposób twórczy,  

2. Podniesienie  umiejętności manualne,  

3. Rozwinie wrażliwość estetyczną,  

4. Wykaże się większą samodzielnością w działaniu, 

5. Wyraża swoje emocje i przeżycia,  

6. Nabywa większej pewności siebie,  

7. Posiada większy zakres możliwości komunikacyjnych, 

8. Posiada umiejętności twórczego spędzania wolnego czasu, 

9. Czuje się zauważone i docenione, 

10. Potrafi pracować w grupie, 

Poza tym: 

1. Wzbogacenie oferty szkoły wobec ucznia i rodzica, 

2. Promocja szkoły podczas kiermaszów i wystaw. 

4.  Sposoby ewaluacji: 

1. Obserwacja pracy ucznia – arkusz obserwacji (współpraca  

    z pedagogiem i psychologiem szkolnym). 

2. Prace praktyczne jako efekt procesu tworzenia. 

3. Ankieta  dla rodziców. 

 


