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INNOWACJA PEDAGOGICZNA 

 

Autorzy: 

Zuzanna Ryś, Ewa Czernecka, Edyta Walkowiak, Anna Bienioszek 

 

Temat innowacji: 

„NAUKA POZA ŁAWKĄ SZKOLNĄ” 

 

 

 

 

 

 

Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie 

Przedmiot:  język polski, język angielski, matematyka, religia 

Rodzaj innowacji:  organizacyjno-metodyczna 

Data wprowadzenia:  maj 2022r. 

Data zakończenia:   czerwiec 2023 r. 

Zakres innowacji: Adresatami innowacji są uczniowie klas 1-8. 
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Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach  zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej. 

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei nauki poza ławką szkolną z wykorzystaniem materiałów 

recyklingowych przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela lub wspólnie z uczniami oraz przedmiotów 

codziennego użytku.  

Ma ona zachęcać i motywować uczniów do  kreatywnego podejścia do nauki. 

 

 

Opis innowacji: 

 

I. Założenia ogólne 

1. Innowacja skierowana jest do uczniów klas 1-8 

2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach: 

- wykorzystanie  przedmiotów codziennego użytku oraz materiałów recyklingowych 

 - zapoznanie nauczycieli z treściami szkolenia przeprowadzonego w Islandii oraz uczniów z nowymi 

metodami motywującymi ich do przyswajania nowych treści 

- uatrakcyjnienie zajęć, co powinno wpłynąć na chęć uczestnictwa i zwiększoną aktywność uczniów 

 

II. Cele innowacji 

Cel główny: dostrzeżenie przez uczniów potrzeby uczenia się i wykorzystania wiedzy i umiejętności w życiu 

codziennym 

Cele szczegółowe: 

 - poprawa wyników w nauce 

- swobodne posługiwanie się językiem angielskim, 

 - zachęcanie do samodzielności, 

 - kształtowanie u uczniów  postaw ekologicznych 
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 - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w codziennych sytuacjach dzięki wykorzystaniu nabytej wiedzy i 

umiejętności ze szkoły 

 - dostrzeżenie przydatności wiedzy teoretycznej w praktycznym użyciu w sytuacjach „poza ławką szkolną” 

 

III. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji) 

Uczniowie: 

 Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny 

 Wykorzystują możliwości jakie daje praktyczne wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku 

 Mają możliwość uczestniczenia w grach terenowych i zabawach ruchowych 

 Uczą się bycia spostrzegawczym, kreatywnym, praktycznych, otwartym na różne sposoby rozwiązywania 

zadań 

 

Nauczyciel: 

 Wykorzystuje metody i techniki z wykorzystanie ruchu i zaangażowanie różnych zmysłów 

 Jest  zaangażowany, chętny i otwarty na kreatywne podejście dzieci 

 

IV. Tematyka zajęć 

Autorzy innowacji realizują tematy zajęć według podstawy programowej oraz rozkładów materiału 

dopasowanych do wybranego programu nauczania. Zmianę na lekcjach stanowi wprowadzenie wielu metod i 

technik ruchowych „poza ławką szkolną” oraz wycieczek „poza budynkiem szkoły”, czyli udziału w grach 

terenowych i warsztatach edukacyjnych. 

V. Ewaluacja 

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi: 

 - ankietę 

 - rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami, 

 - rozmowy z rodzicami. 
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Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników klasyfikacji pozwoli ocenić 

stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie 

zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie. 

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły. 

 

VI. Spodziewane efekty 

 Rozwój uczniów, szczególnie w zakresie intelektualnym (podnoszenie wyników edukacyjnych), 

społecznym oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce 

 Zaangażowanie  uczniów i ich zwiększona aktywność na lekcjach 

 Ukierunkowanie na  praktyczne wykorzystanie nauki w życiu codziennym 

 Podnoszenie jakości pracy szkoły 

 Promocja szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim 

 

 

 

 


