Innowacja pedagogiczna  - realizacja autorskiego programu wychowawczego      
 „Podróż do Krainy Dobra”

ROK SZKOLNY: 2022/23, świetlica szkolna
PROWADZĄCY ZAJĘCIA  : Barbara Klepacka, Agnieszka Popławska
ADRESACI: uczniowie z klas I – III uczęszczający do świetlicy szkolnej

OPIS INNOWACJI: 
Adresatami innowacji są uczniowie uczęszczający do grupy świetlicowej. 
Niniejsza innowacja ma na celu stworzenie większej spójności i integracji wśród dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej. Służyć będzie również poznaniu swoich atutów, mocnych stron. Pozwoli uczniom zbliżyć się do siebie, rozwijać umiejętności zgodnej pracy w grupie, przyczyni sie do wzmocnienia konstruktywnych relacji rówieśniczych oraz samooceny dzieci                 i ich poczucia własnej wartości.
Współczesna szkoła obok funkcji edukacyjnej, pełni bardzo ważną rolę wychowawczą. To tutaj uczniowie spędzają znaczną część swojego czasu. Przeżywają sukcesy i niepowodzenia. Zdobywają wiedzę, ale poznają także siebie, uczą się budować pozytywne relacje z innymi ludźmi. Umiejętność bycia z drugim człowiekiem ma znaczący wpływ na to, w jaki sposób dziecko postrzega i ocenia siebie, jak kształtują się jego kontakty z rówieśnikami, ale                                   i dorosłymi. Dzięki pozytywnym doświadczeniom zdobywanym w szkole, w domu, w grupie rówieśniczej dzieci zaspokajają swoje potrzeby: bycia akceptowanym, lubianym, kochanym, potrzebnym. Mogą czuć się ważne i przynależeć do grupy. Zdobywają wiedzę na temat swoich możliwości, mocnych stron. Realizacja programu innowacji  „Podróż do Krainy Dobra” stwarza możliwość wspólnego zdobywania doświadczeń, poznawania siebie i innych, swoich mocnych stron oraz kształtowania postaw społecznie akceptowanych. 

CEL GŁÓWNY INNOWACJI
·	Kształtowanie osobowości dziecka
·	Wspieranie rozwoju dziecka

CELE SZCZEGÓŁOWE
·	pogłębienie wiedzy o sobie i innych
·	poznanie cech, których posiadanie jest warunkiem utrzymania dobrego kontaktu
 z innymi
·	budowanie pozytywnego obrazu samego siebie
·	uświadomienie sobie mocnych stron i korzyści, jakie płyną z adekwatnej samooceny 
·	kształtowanie postaw społecnie akceptowanych
·	zdobycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami
·	poznanie sposobów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami
·	integracja grupy świetlicowej

PRZEWIDYWANE  OSIĄGNIĘCIA (KORZYŚCI  WDROŻENIA  INNOWACJI)

Dla szkoły:
·	podniesienie jakości pracy szkoły w obszarze wychowawczo – profilaktycznym 
·	uatrakcyjnienie zajęć wychowawczo - profilaktycznych
Dla ucznia:
Po udziale w programie innowacji uczeń:
·	nabywa i utrwala pozytywne wzorce zachowań
·	lepiej rozumie siebie, ma większe poczucie własnej wartości
·	rozwiązuje konflikty między rówieśnikami w sposób akceptowany społecznie
·	rozwija umiejętność zgodnej, konstruktywnej zabawy


Barbara Klepacka
                                                                                                                       Agnieszka Popławska

