Informacje o innowacji pedagogicznej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tytuł innowacji:
Nazwa placówki:
Imię i nazwisko dyrektora:
Gmina:
Powiat:
Adres:
Telefon:
E-mail:

„Złap bakcyla”
Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej
Jan Bruski
Chojnice
chojnicki
89-620 Chojnice ul. Świętopełka 1
52 397 2996
bursa@bursa.chojnice.pl

Opis zasad innowacji

1. Typ innowacji – metodyczna
2. Autor innowacji:
•

imię i nazwisko:

Iwona Sikora

3. Cele.

•
•
•
•

Kształtowanie umiejętności rozwoju własnej osobowości związanej z organizacją
czasu wolnego.
Poszerzenie wiedzy o sobie w zakresie własnych zainteresowań i pasji oraz ich roli
w życiu człowieka.
Popularyzowanie właściwych postaw związanych z prowadzeniem zdrowego stylu
życia.
Propagowanie zdrowego stylu życia.

4. Realizatorzy innowacji.
Innowacja obejmuje mieszkańców placówki opiekuńczo –wychowawczej jaką jest bursa lub
internat. Adresowana jest do wychowanków grupy II.
5. Przewidywany czas realizacji
Rozpoczęcie innowacji nastąpi od 1 października 2012 roku. Trwać będzie do 31 maja 2013
roku.
6. Przewidywane efekty.

•
•

Odkrywanie i rozwijanie własnych zainteresowań i pasji.
Poznanie znaczenia i wartości zainteresowań i pasji dla rozwoju człowieka.

•
•
•

Wyposażenie w wiedzę dotyczącą możliwości rozwoju siebie poprzez zdrowe
i ciekawe spędzanie czasu wolnego.
Konstruktywne obalanie stereotypów i przełamywanie barier emocjonalnych.
Poprawa jakości życia.

7. Informacja czy będą wymagane nakłady finansowe.
Innowacja pedagogiczna „Złap bakcyla” nie wymaga nakładów finansowych.

8. Dokumenty – załączniki wynikające z rozporządzenia o działalności innowacyjnej.
•
•
•
•

Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji,
Zgoda autora na prowadzenie innowacji w placówce,
Zgoda nauczycieli uczestniczących w innowacji,
Opinia Rady Pedagogicznej.

Iwona Sikora
nauczyciel wychowawca

Chojnice, dnia 2012-09-12

Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej
w Chojnicach

Zgoda autora innowacji

Jako autor innowacji pedagogicznej o nazwie „Złap bakcyla”, wyrażam
na jej prowadzenie w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach.

zgodę

Chojnice, dnia 2012-09-12

Zgoda nauczycieli uczestniczących w innowacji

Nauczycielem wychowawcą Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, który
wyraża zgodę na uczestniczenie w innowacji zatytułowanej: „Złap bakcyla” jest:

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Iwona Sikora

Akceptacja udziału w innowacji

Chojnice, dnia 2012-09-12

Delegatura
Pomorskiego Kuratorium Oświaty
w Kościerzynie

Dążąc do rozwoju zainteresowań wychowanków, została przygotowana innowacja
pedagogiczna o nazwie „Złap bakcyla”. Jej zasadniczym celem jest rozwijanie zainteresowań i pasji
poprzez nabywanie umiejętności zdrowego i ciekawego spędzania czasu wolnego. Ma wskazać
wychowankom znaczenie i wartość zainteresowań i pasji dla życia i rozwoju człowieka. Realizacja
innowacji wyposaży wychowanków w dodatkowe umiejętności, które z pewnością będą miały swój
udział w podnoszeniu jakości funkcjonowania chojnickiej bursy.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zarejestrowanie wymaganej przepisami
prawa dokumentacji dotyczącej wprowadzenia działalności innowacyjnej w placówce.

