Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach, rok szkolny 2019/2020

Innowacje pedagogiczne - pozwalają wzbogacić istniejący system oświatowy o nowe, nieszablonowe działania służące podnoszeniu skuteczności nauczania, w
ramach których modyfikowane są warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej. Dzięki
wdrażanym innowacjom nauczyciel może realizować treści programowe mające na celu poprawę jakości pracy szkoły, a także będące odpowiedzią na
wzrastające wymagania uczniów wobec szkoły.
Oto aktualnie realizowane innowacje w naszej szkole:

Lp. Tytuł innowacji
1.

„CZYTAM Z
KLASĄ lekturki
spod chmurki”
ogólnopolski
projekt
edukacyjny
wspierający
rozwój
czytelnictwa
wśród uczniów
klas I-III

Autor innowacji
M.Wojciechowska,
D. Irek,
D. Górska,
M. Jarzembowska,
M. Pełechata,
A. Maciaszek

Czas
trwania
2.09.2019r.
31.05.2020r.

Odbiorcy
innowacji
Uczniowie klas:

Główne cele


rozwijanie świadomości uczniów, jeśli chodzi o całościowy zakres
materiału, cele poszczególnych lekcji, stopniowy przyrost ich

Ia, Ib, IIa, IIb,
IIIa, IIIb

wiedzy,


pogłębienie

samoświadomości

uczniów

w

aspekcie

ich

indywidualnych stylów, metod i narzędzi ucznia się oraz rozwijanie
odpowiedzialności za proces uczenia się,


wdrażanie do przejawiania własnej inicjatywy w tym procesie, w
toku lekcji i w planowaniu dalszych etapów,



wyrabianie

nawyku

samooceny

i

kształtowanie

potrzeby

doskonalenia się,


rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych uczniów, ich
zaangażowania w porządkowanie i zdobywanie informacji,



łączenie nauki z zabawą i przyjemnością z tworzenia własnego
„dziennika z lekcji”.
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2.

OKzeszyt

D. Górska,
M.Jarzembowska

rok szkolny
2019/2020

Uczniowie klas:
II a i II b



rozwijanie świadomości uczniów, jeśli chodzi o całościowy zakres
materiału, cele poszczególnych lekcji, stopniowy przyrost ich
wiedzy,



pogłębienie

samoświadomości

uczniów

w

aspekcie

ich

indywidualnych stylów, metod i narzędzi ucznia się oraz rozwijanie
odpowiedzialności za proces uczenia się,


wdrażanie do przejawiania własnej inicjatywy w tym procesie, w
toku lekcji i w planowaniu dalszych etapów,



wyrabianie

nawyku

samooceny

i

kształtowanie

potrzeby

doskonalenia się,


rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych uczniów, ich
zaangażowania w porządkowanie i zdobywanie informacji,



łączenie nauki z zabawą i przyjemnością z tworzenia własnego
„dziennika z lekcji”.

3.

semestr

uczniowie klas:

pedagogiczna w

zimowy

VIIc, VIII a,

nauczaniu

2019/2020

Innowacja

G. Laudacka



rozwijanie zainteresowania uczniów językiem jako składnikiem
dziedzictwa kulturowego,



VIII b

ortografii

doskonalenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w
praktyce,

języka



wdrażanie do systematyczności,

polskiego



zdobywanie wiedzy i umiejętności w sposób kreatywny i atrakcyjny

z

dla uczniów.
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wykorzystaniem
ogólnopolskiego
programu
Insta.Ling dla
Szkół

4.

„Kreatywne

E. Brysik

7 listopada

Uczniowie klas

techniki

2019– 19

:VI.

malarskie”

grudnia



Rozwijanie wrodzonych możliwości twórczych, uzdolnień i
zainteresowań artystycznych dzieci w toku różnorodnych działań
plastycznych przy użyciu ciekawych technik malarskich.

2019 (rok
szkolny
2019/2020)

5.

"Cyfrowi

M.Brzezińska

28

muzycy"

K.Boczniewicz

październik

K. Zdebelak

- 23
grudzień
2019

Uczniowie klasy



Celem innowacji jest przygotowanie uczniów do korzystania z

Szkoły

technologii komputerowej w sposób świadomy, odpowiedzialny i

Podstawowej

kreatywny. Zadania edukacyjne z elementami programowania

im.

podejmowane podczas zajęć, wspomagać będą uczenie myślenia

Kornela

Makuszyńskiego

algorytmicznego, intuicji, wyobraźni, kojarzenia, pamięci,

w Wiechlicach

spostrzegawczości, eksperymentowania, rozumowania i
wnioskowania. Innowacja stworzy uczniom możliwości odniesienia
sukcesu, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Uatrakcyjni proces
kształcenia.
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6.

„ FACE TO

K. Zawiślak

1.10.2019r.-

Uczniowie klasy

19.06.2019r. VII-VIII

FACE ZE



poprawa zachowania i wyników w nauce



swobodne posługiwanie się językiem obcym i bezpieczne

ŚWIATEM –

korzystanie z internetu

ROZMAWISZ



zachęcanie do zaangażowania społecznego

I



kształtowanie u uczniów postaw etycznych, wrażliwości na potrzeby

POMAGASZ.”

i krzywdę innych, wiedzy o kulturze i sytuacji rówieśników w innych
krajach


przygotowanie uczniów do samodzielnego podejmowania decyzji,
logicznego myślenia, przełamania bariery językowej.

7.

„Jestem

A. Ciołka



kształtowanie i doskonalenie umiejętności sprawnego poruszania się

rok szkolny

uczniowie

młodym

2019/2020

klasy piątej,

w świecie kultury, mass mediów i technologii informacyjnej;

dziennikarzem”

oraz

a następnie,

świadomego i odpowiedzialnego odbioru żywego słowa i obrazu;

2021/2022

szóstej

rozwijanie umiejętności społecznych ucznia,


przygotowanie uczniów do odbioru mediów i posługiwania się
mediami jako narzędziami intelektualnymi współczesnego
człowieka.

8.



W świecie

M. Hołowczak

01 listopada

Uczniowie klas

cyfrowych

A. Słabuszewska

2019 r. –

VIIb, VIIc,

bajek-

K. Zdebelak

20.12 2019

przedszkolaki



zachęcanie do korzystania z różnych źródeł wiedzy,

r.

grupa 0



podnoszenie świadomości językowej, informatycznej,



zachęcanie do wartościowego spędzania czasu wolnego,

tworzymy

motywowanie do nauki języka angielskiego,informatyki,
komunikacji interpersonalnych

własne bajki,
4

baśnie



urozmaicanie sposobu nauczania i uczenia się języka, informatyki



wykorzytywanie narzędzi TIK podczas pracy,



doskonalenie umiejętności językowych ( w mowie i piśmie),



doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,



ćwiczenie umiejętności współpracy w grupie,



ćwiczenie umiejętności mediacji językowych,



rozwijanie zmysłu estetycznego,



rozwijanie umiejętności planowania pracy własnej,



rozwijanie koordynacji ruchowej,



rozwijanie wiedzy na temat ekspresji artystycznej i sposobu
wyrażania emocji poprzez prace plastyczne



rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji
wobec innych kultur,

9.

Kryzys

A. Niepiekło

XI 2019 –

Klasa VId



kształtowanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia.



Innowacja powstała w odpowiedzi na potrzebę prowadzenia
atrakcyjnych zajęć wychowawczych oraz kształtowania postaw, m.in.

klimatyczny?
V 2020

empatii, otwartości i osobistego zaangażowania oraz umiejętności,

Powiedz nie!

m.in. współpracy.


Głównym celem innowacji jest zrozumienie przyczyn zmian
klimatycznych na świecie oraz uświadomienie konieczności ochrony
środowiska.
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