
Międzynarodowy projekt edukacyjny „KREATYWNE PRACE 

PLASTYCZNE” to nowe wyzwanie edukacyjne na rok szkolny 

2022/23 i będzie on prowadzony w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 

w formie innowacji. 

 

Nauczyciel prowadzący innowację: Klaudia Osińska. 

Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna. 

Miejsce wprowadzenia innowacji: Zespół Szkół Specjalnych nr 3  

w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym  w Krakowie, ul. Wielicka 265,  

30-663 Kraków. 

Termin realizacji: od 1 września 2022 do 31 maja 2023 r.  

Uczestnicy: wychowankowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 3. 

Materiały: zasoby własne, szkoły.  

Innowacja opiera się na prowadzeniu prawdziwie twórczych 

i niekonwencjonalnych działań plastycznych wspierających ogólny rozwój  

i kreatywność oraz postawy proekologiczne.  

I. Uzasadnienie wprowadzenia innowacji. 

W edukacji plastycznej przedszkoli i szkół podstawowych dominuje 

odtwórczość, kopiowanie i typizacja. Poprzez powszechne stosowanie przez 

nauczycieli szablonów i ścisłych instrukcji oraz ich nastawienie na ujednolicony 

i z góry założony efekt tłumiona jest pomysłowość, kreatywność, wyobraźnia 

i swoboda twórcza. Częsta powtarzalność tematów, aktywności, materiałów 

i technik plastycznych wywołuje nudę i zniechęcenie. 



Wprowadzenie projektu pt. „KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE” wyzwala 

twórczą ekspresję plastyczną, radość i kreatywność oraz zmienia styl edukacji 

plastycznej z odtwórczego w twórczy. 

 

II. Cele innowacji: 

1. Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki w toku zabawy  

i  eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami 

plastycznymi.  

2. Wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju  

oraz kreatywności uczestników poprzez działania plastyczne.  

3.    Arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego. 

4. Inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej we współpracy  

z nauczycielami ze szkół i placówek edukacyjnych w Polsce i za granicą.  

5.    Zmiana stylu edukacji plastycznej z odtwórczego w twórczy.  

 

III. Zasady wprowadzania innowacji. 

Będzie ona prowadzona w terminie od 1/09/2022 – 31/05/2023 r. w wymiarze 

minimum dwóch godzin lekcyjnych raz w miesiącu na terenie szkoły.  

Projekt „KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE” składa się z 9 zadań. 

W danym miesiącu nauczyciel wybierze jedno z trzech proponowanych 

i zorganizuje zajęcia plastyczne, w wyniku których powstaną zupełnie 

samodzielne, różnorodne i oryginalne dzieła wykonane przez uczestników.  


