INNOWACJA PEDAGOGICZNA „BLIŻEJ SZTUKI”
SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŻYCHLINIE

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
„BLIŻEJ SZTUKI”
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żychlinie
ul. Parkowa 11, 62- 571 Żychlin

Autor innowacji:
Agnieszka Wojciechowska – nauczyciel świetlicy i kółka plastycznego, absolwentka
Politechniki Poznańskiej, ukończyła dzienne studia na kierunku Edukacja Artystyczna
w Zakresie Sztuk Plastycznych, nauczyciel kontraktowy
Realizatorzy innowacji:
Agnieszka Wojciechowska
Jolanta Kowalczyk – nauczyciel plastyki, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na
kierunku Pedagogika Społeczna w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej.
Ukończyła Studia Podyplomowe w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku na
kierunkach: Wychowanie Plastyczne – Plastyka oraz Doradztwo Zawodowe.
Nauczyciel dyplomowany.
Edyta Masłowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, absolwentka Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kierunku „Edukacja wczesnoszkolna z
plastyką”, ukończyła Studia Magisterskie uzupełniające na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu „Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe”,
ukończyła Studia Podyplomowe na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu Kolegium Języków Obcych „Język angielski w
nauczaniu zintegrowanym”, nauczyciel mianowany.
Małgorzata Berlińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i terapii
pedagogicznej, ukończyła Studia Nauczycielskie o kierunku nauczanie początkowe w
Koninie, ukończyła pedagogikę w zakresie wychowania artystycznego i
wczesnoszkolnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut
Pedagogiczno- artystyczny w Kaliszu, ukończyła studia magisterskie na kierunku
Pedagogika w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, ukończyła Studia
Podyplomowe wychowanie przedszkolne i matematyka w Wyższej Szkole im. Pawła
Włodkowicza w Płocku, nauczyciel dyplomowany, kurs kwalifikacyjny zzakresu
terapii pedagogicznej w Koninie – Centrum DoskonalenianWiedza
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Rodzaj innowacji: organizacyjno – metodyczna
Etap edukacyjny: drugi i trzeci etap edukacyjny
Czas trwania: rok szkolny 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
I.

Wstęp
Edukacja plastyczna w polskiej szkole jest bardzo ograniczona, wynika to przede
wszystkim ze zbyt małej liczny godzin przeznaczonej na zajęcia artystyczne.
Istnieje duża potrzeba wprowadzania dodatkowych działań skierowanych do
dzieci
i młodzieży, które pozwoliłyby rozwijać ich pasje, talenty i wiedzę na temat
sztuki.
Celem innowacji jest wszechstronny rozwój ucznia nakierowany na poszerzenie
wiedzy, umiejętności i kompetencji z plastyki wzbogaconej o elementy historii
sztuki.
Rozwijające zajęcia plastyczne są częścią innowacji pedagogicznej „Bliżej sztuki”.
Dla pełnego i efektywnego rozwoju plastycznego wskazane jest, aby uczestnicy
brali udział zarówno w zajęciach praktycznych (rozwijające zajęcia plastyczne –
tzw. kółko plastyczne) i w teoretycznych (byli uczestnikami wyjść kulturalnych).
Dopuszcza się jednak możliwość uczestnictwa tylko w jednej części innowacji
pedagogicznej.

II.

Planowany termin realizacji
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018
Rok szkolny 2018/2019

III.

Adresaci innowacji
Innowacja „Bliżej sztuki” skierowana została przede wszystkim do uczniów
zainteresowanych rozwijaniem talentów plastycznych, interesujących się plastyką
i historią sztuki z klas IV-VI Szkoły Podstawowej i uczniów Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Żychlinie.
Jednakże w ramach innowacji przewidziane zostały działania skierowane do
szerszego grona odbiorców, tj. uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu Gminy Stare Miasto, a także ich rodzin i nauczycieli. Poprzez konkurs pt.
„Żywe obrazy” oraz wernisaż prac uczniów uczestniczących w projekcie chcemy
zachęcić lokalną ludność do wspólnej zabawy i otwarcia się na sztukę.
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IV.

Cele i formy działania.
1. Cel Główny:
Głównym celem innowacji „Bliżej sztuki” jest poznawanie sztuki i rozwijanie swoich
pasji i talentów przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żychlinie.
2. Cele szczegółowe:
Uczniowie poznają dzieła i twórców światowego malarstwa.
Uczniowie poznają instytucje kultury działające w gminie, powiecie i województwie .
Uczniowie będą brać czynny udział w życiu kulturalnym, uczestnicząc
w proponowanych przez lokalne instytucje wernisażach i wystawach.
Uczniowie wezmą udział w projekcie „Wystawa na ekranie” organizowanym przez
CKiS w Koninie, gdzie będą mieli możliwość obejrzenia trzech filmów ukazujących
sylwetki sławnych malarzy ( Leonarda da Vinci, Maneta i Vermeera).
wyrabianie nawyku i potrzeby świadomego uczestniczenia w kontakcie ze sztuką
poprzez oglądanie wystaw;
Uczniowie uwrażliwią się na odbiór dzieła sztuki.
Uczniowie będą mogli rozwijać swoje talenty poprzez doskonalenie warsztatu pracy
oraz poznawanie nowych technik plastycznych w ramach rozwijających zajęć
plastycznych;
Uczniowie będą mieli możliwość wykazania się jako organizatorzy wystawy
ukazującej ich dorobek plastyczny w Bibliotece w Starym Mieście - Rozwijanie
współpracy w środowisku szkolnym i lokalnym.
Uczniowie będą mieli możliwość efektywnego spędzania czasu wolnego.

3. Formy działania
Rozwijające zajęcia plastyczne będą odbywały się raz w tygodniu w wymiarze dwóch
godzin lekcyjnych.
Zostanie zorganizowany gminny konkurs plastyczno-scenograficzny pt. „Żywe
obrazy” skierowany do uczniów ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów, ich rodzin i
nauczycieli.
Przynajmniej raz w miesiącu zostanie zorganizowane wyjście uczniów wraz
z nauczycielem na wystawę sztuki bądź do kina. Przewidziane zostały trzy wyjścia do
kina Oskard w Koninie na projekcje filmów „Wystawa na ekranie”. Wizyta w galerii
sztuki Wieża Ciśnień w Koninie, wyjście do Galerii Sztuki Zakątek w Starym Mieście,
wyjazd do Okręgowego Muzeum w Gosławicach, wycieczka do Zamku w Kórniku
i Pałacu w Rogalinie, a także wyjazd do Muzeum Narodowego w Poznaniu.
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Formy działania będą miały charakter dynamiczny, uzależniony od oferty kulturalnej
powiatu konińskiego.

V.

Przewidywane efekty
dla uczniów Zespołu Szkół w Żychlinie biorących udział w innowacji
i rozwijających zajęciach plastycznych:
Uczniowie staną się wrażliwszymi i dojrzalszymi odbiorcami sztuki.
Uczniowie rozwiną swoje talenty plastyczne i pogłębią wiedzę z zakresu plastyki,
i historii sztuki.
Uczniowie staną się bywalcami muzeów i galerii sztuki.
dla uczniów Zespołu Szkół w Żychlinie biorących udział w innowacji:
Uczniowie staną się wrażliwszymi dojrzalszymi odbiorcami sztuki.
Uczniowie staną się bywalcami muzeów i galerii sztuki.

VI.

Ewaluacja
Ewaluacja innowacji będzie odbywać się na bieżąco na podstawie analizy postępów
uczniów (rozwijające zajęcia plastyczne), a także na podstawie ankiety badającej
zadowolenie uczniów i ich rodziców biorących udział w innowacji pedagogicznej
”Bliżej sztuki”. Wyniki ewaluacji zostaną uwzględnione w planowaniu pracy na
kolejny rok szkolny.
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VII.

Lp.
1.

2.

Harmonogram działań na rok 2016/2017
Harmonogram działań będzie aktualizowany corocznie, ze względu na zmieniającą
się ofertę kulturalną regionu.
Zaplanowane działania

Termin realizacji

Noc kultury - Wernisaż malarstwa Izy Kostiukow
„Zamknijcie oczy”
Wycieczka do Zamku w Kórniku i Pałacu w
Rogalinie

Wrzesień
16 września

Wyjazd do kina Oskard w Koninie na film
„Wystawa na ekranie – Manet – portrecista życia”

Październik
2 października 2016

(piątek, godz.18.00)

(niedziela, godz. 17.00)

3.

4.

Wyjazd do kina Oskard w Koninie na film
„Wystawa na ekranie – Leonardo da Vinci na
mediolańskim dworze”

Listopad
13 listopada 2016

Wyjazd do kina Oskard w Koninie na film
„Wystawa na ekranie – Vermeer i muzyka. Sztuka
miłości i odpoczynku”

Grudzień
11 grudnia

(niedziela, godz. 17.00)

(niedziela, godz. 17.00)

5.

Wyjście do galerii sztuki Zakątek w Starym Mieście. Styczeń

6.

Wyjazd do Okręgowego Muzeum w Gosławicach

Luty

7.

Ogłoszenie konkursu pt. „Żywe obrazy”
Wyjazd do Muzeum Narodowego w Poznaniu

Marzec

8.

Organizacja wernisażu w Bibliotece w Starym
Mieście
Rozstrzygnięcie konkursu pt. „Żywe obrazy”

Kwiecień
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VIII. Ankieta
Ankieta dla ucznia
Drogi Uczniu! Bardzo prosimy o podzielenie się informacją na temat Twojego uczestnictwa
w innowacji pedagogicznej „Bliżej sztuki”. Udzielone informacje pozwolą na podjęcie działań
zmierzających do podniesienia jakości szkolnej oferty zajęć pozalekcyjnych.
Ankieta jest anonimowa. Dziękujemy za czas poświęcony na jej wypełnienie

1. Czy, Twoim zdaniem, uczestnictwo w innowacji pedagogicznej „Bliżej sztuki”
przyczyniło się do pogłębienia Twojej wiedzy na temat sztuki?
(zaznacz jedną odpowiedź)
o Tak
o Raczej tak
o Nie
o Raczej nie
2. Co podobało Ci się w zajęciach w ramach innowacji pedagogicznej
„Bliżej sztuki” (wycieczkach do muzeów, galerii sztuki i kina)?
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
3. Czy, dzięki innowacji pedagogicznej „Bliżej sztuki” będziesz chętnie
uczestniczyć w wystawach i wernisażach?
o Tak
o Nie

4.

Czy polecił(a)byś te zajęcia kolegom i koleżankom?
o
o
o
o

Tak
Raczej tak
Nie
Raczej nie

5. Co Twoim zdaniem należy zmienić, aby zajęcia w ramach innowacji
pedagogicznej „Bliżej sztuki” były bardziej atrakcyjne?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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