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REALIZACJA  INNOWACJI  PEDAGOGICZNEJ 



„ Bajka na miarę szyta” 

 

1. Informacje o szkole. 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy. 

 ul. Sienkiewicza 55, 

gmina: 26-680 Wierzbica 

 

tel. (48) 618 31 74, (48) 618 27 74 

fax (48) 618 31 74 w.24 

adres mailowy: www.mowwierzbica.lh.pl 

2.  Autorzy i realizatorzy innowacji. 

Imię i nazwisko: Agnieszka Ankurowska 

Wykształcenie wyższe magisterskie  z przygotowaniem pedagogicznym. 

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy 

Imię i nazwisko: Bożena Anna Pietras 

Wykształcenie: wyższe magister inzynier z przygotowaniem pedagogicznym 

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany. 

Imię i nazwisko: Helena Solecka. 

Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym 

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany. 

3. Rodzaj innowacji. 

 metodyczno – organizacyjna 

4. Zakres innowacji. 

 Wybrana grupa wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  w Wierzbicy. 

5. Czas trwania innowacji. 

Od 1 lutego do 1 czerwca 2019 roku. 

   

 

6. Realizacja innowacji. 

http://www.mowwierzbica.lh.pl/


   Innowacja polegała na rozbudzeniu zainteresowań wychowanek, zarówno krawieckich jak    i 

związanych ze sztuką teatru. Głównym zadaniem było rozwijanie indywidualnych zdolności, 

zainteresowań oraz aktywności twórczej,  wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w swoje 

możliwości, przełamywanie barier strachu i nieśmiałości podczas wystąpień na forum grupy i szerszej 

widowni, zintegrowanie zespołu, stworzenie atmosfery akceptacji i zaufania, rozwijanie umiejętności 

pracy w zespole i odpowiedzialności. Różnorodność form i możliwości jakie stwarzyła przygotowana 

przez nas innowacja pozwoliła na rozwijanie zainteresowań wychowanek zdolnych, jak również 

nieśmiałych, w których "drzemie" ogromny potencjał twórczy zdominowany niejednokrotnie obawą, 

lękiem i poczuciem braku wiary we własne możliwości i umiejętności. Innowacja zakończyła się 

przygotowanym przez wychowanki przedstawieniem profilaktycznym pt:,,Kopciuszek”. W innowacji 

uczestniczyło 12, zajęcia odbywały się razy w tygodniu (czasami częściej w zależności od potrzeb). 

Spotkania odbywały się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzbicy, Gminnym Ośrodku Kultury            

w Wierzbicy, w zakładzie krawieckim Dana w Skarżysku – Kamiennej. Prowadzący zajęcia brali pod 

uwagę wszelkie pomysły i zainteresowania wychowanek.  By w jak najlepszym stopniu zapewnić 

realizację celów innowacji, uczennice zdobywały umiejętność krawieckie,  aktorskie  i pisarskie                 

w sposób praktyczny. 

 

7. Efekty: 

 Spotkania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzbicy odbywały się w poniedziałki 

gdzie można było podyskutować o przeczytanych książkach. Miałyśmy swoje zasady: 

szanujemy opinie innych, nie oceniamy gustów czytelniczych członków grupy,  bo przecież 

każdy z nas ma swoją opinię i nie trzeba być krytykiem literackim by móc ją wyrazić.                 Na 

każdym spotkaniu uczestniczki dzieliły się swoimi odczuciami, opowiadały i wymieniały 

poglądy na temat przeczytanych książek, proponowały innym swoje ulubione lektury. 

Spotkania miały wykreować modę na czytanie poprzez akcentowanie przyjemności płynących 

z lektury - udział w życiu literackim, spotkania z ciekawymi ludźmi, interesujące dyskusję, 

możliwość twórczego wykorzystania wiedzy płynącej z książek i literatury.  Promować 

współczesną literaturę polską i obcą oraz przybliżać sylwetki pisarzy. Dyskusja nad książką          

z innymi czytelnikami umożliwiała poszerzenie horyzontów literackich, kształtowała 

niezależną myśl krytyczną. 

 

 

  



 

 

 



 



 Zajęcia podczas spotkań w kole krawieckim miały na celu rozwijanie umiejętności 

szycia, ukazanie uczennicom  zalet tej umiejętności. Zwrócenie uwagi na estetykę doboru stroju 

adekwatnie do okazji oraz uwrażliwienie na estetykę i piękno. Na zajęciach wychowanki 

przygotowały kostiumy i dekorację potrzebne do przygotowanego przez nie przedstawienia 

profilaktycznego. 

 

 Dzięki życzliwości i hojności Pani Danuty Banaczek, właścicielki zakładu 

krawieckiego ,,Dana” w Skarżysku Kamiennej, z którym współpracujemy od 2 lat, dziewczęta 

mogły wiele zobaczyć i dowiedzieć.  Zapoznały się z poszczególnymi etapami powstawania 

ubrań od beli materiału do gotowych modeli sukni, bluzeczek itp. Poznały tajniki zawodu 

krawcowej i na własne oczy zobaczyły, że wiele czynności wykonują specjalne maszyny, które 

potrafią od razu wykroić 30 rękawków potrzebnych np. do uszycia bluzki. Była to bardzo 

ciekawa i pouczająca wyprawa. 



 

 



 

 "Kopciuszek", jakiego nie znacie - to przedstawienie profilaktyczne przygotowane               

i wystawione przez wychowanki  jako finał innowacji pedagogicznej 31 maj 2019 na boisku 

przy Szkole Podstawowej w Wierzbicy. Głównym tematem spektaklu było jedno                             z 

niebezpieczeństw, jakie czyha na dzieci i młodzież czyli alkohol.  Klasyczna historia została 

zdigitalizowana i przełożona na obecne czasy.  Tytułowa bohaterka uległa namowom innych   i 

podczas balu wypiła niedozwolony napój. Zadaniem spektaklu  było dotrzeć do grupy 

najmłodszych przed zgubnym spożyciem alkoholowych trunków. 



 

 



 

 



 

 

8. Ewaluacja: 



   Opracowana została ankieta dla wychowanek uczestniczących w innowacji                            i 

przeprowadzona po finale.  Wyciągając wnioski z analizy ewaluacji wynika, ze innowacja 

pedagogiczna „Bajka na miarę szyta” zakończyła się sukcesem. Wszystkie założenia zostały 

zrealizowane a cele osiągnięte: 

• wszechstronny rozwój wychowanek, 

• wzrost pewności siebie i świadomość swoich mocnych stron, 

• rozbudzanie kreatywności,  zdolności recytatorskich i aktorskich, 

• nabycie umiejętności szycia i wykorzystania ich w praktyce, 

•  rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, 

• budowanie pozytywnego wizerunku Młodzieżowego Ośrodka 

  Wychowawczego w  Wierzbicy wśród wychowanek, rodziców i społeczności 

           lokalnej. 

           

 

 


