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Efekty realizowanych w szkole programów innowacyjnych. 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 osiągają bardzo 

dobre wyniki podczas sprawdzianów zewnętrznych, są również laureatami konkursów 

międzyszkolnych i ogólnopolskich. Dzieje się tak dzięki zaangażowaniu dzieci oraz szerokiej 

ofercie edukacyjnej proponowanej przez nauczycieli placówki, którzy prowadzą koła 

zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, przygotowują wychowanków do udziału w licznych 

konkursach, prowadzą indywidualne konsultacje, a także realizują wiele innowacji 

pedagogicznych. 

W roku szkolnym 2013/2014 w naszej placówce realizowano 13 innowacji 

pedagogicznych. 5 z nich prowadzonych było w klasach I – III, a 8 w klasach IV – VI. 

Innowacje pedagogiczne na różnych etapach edukacyjnych – udział procentowy. 

 

 

Na realizację niektórych innowacji przydzielono dodatkową godzinę lekcyjną, część 

z nich realizowana jest na zajęciach pozalekcyjnych, a niektóre podczas lekcji. 

Innowacje zaproponowane przez nauczycieli naszej placówki obejmują bardzo 

różnorodne dziedziny wiedzy i umiejętności. Można je pogrupować w 4 bloki tematyczne: 

przyrodniczo - ekologiczne, artystyczne, społeczno - wychowawcze i matematyczno - 

informatyczne. 
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Rodzaj innowacji pedagogicznych – udział procentowy. 

 

 

Zajęcia, na których realizowane są innowacje, okazały się ciekawe i atrakcyjne dla 

uczniów. Na pytanie „Czy podobają ci się zajęcia, w których uczestniczysz?” aż 98% 

ankietowanych dzieci odpowiedziało, że proponowane zajęcia im się podobają. Natomiast 

99% ankietowanych rodziców potwierdziło atrakcyjność zajęć, w których uczestniczą 

ich dzieci. 

Zestawienie odpowiedzi uczniów i rodziców dotyczących atrakcyjności prowadzonych zajęć: 
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W zależności od charakteru prowadzonych innowacji pytanie drugie brzmiało 

„Czy udział w zajęciach pomaga w poszerzaniu i pogłębianiu wiedzy?” lub „Czy udział 

w zajęciach rozwija zainteresowania i umiejętności?”. 

Na pytanie pierwsze „Tak” odpowiedziało 89% uczniów i 98% rodziców. Na pytanie 

drugie pozytywnej odpowiedzi udzieliło 96% uczniów oraz 98% rodziców. 

 

 

Zestawienie odpowiedzi uczniów i ich rodziców 

na pytanie: Czy udział w zajęciach pomaga w 

poszerzaniu i pogłębianiu wiedzy? 

 

 

Zestawienie odpowiedzi uczniów i ich rodziców 

na pytanie: Czy udział w zajęciach rozwija 

zainteresowania i umiejętności? 

 

 

 

Tak wysoką atrakcyjność zajęcia innowacyjne zawdzięczają różnorodnym metodom 

stosowanym przez pedagogów. Wśród nich dominowały metody aktywizujące, 

np.: obserwacje, doświadczenia, dyskusje, wywiady, rozmowy kierowane, dramy, zabawy, 

zajęcia praktyczne. 

Niewątpliwie dodatkową atrakcją zajęć był fakt używania przez autorów programów 

innowacyjnych wielu pomocy, których dobór zależał oczywiście od rodzaju innowacji. 

Nauczyciele stosowali między innymi: sprzęt sportowy, zagadki, rebusy, gry dydaktyczne,  

krzyżówki, tangramy, karty do gier, filmy, scenariusze inscenizacji, różnego rodzaju 

rekwizyty, gry edukacyjne, Internet, mapy, programy multimedialne, plansze, atlasy, 

zdjęcia, itp. 
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Autorzy innowacji stawiali przed sobą różne cele, które zależały od ich rodzaju. 

Podstawowe cele w bloku przyrodniczo – ekologicznym: 

 zdobywanie przez uczniów terminologii ekologicznej, 

 poznanie podstawowych zależności zachodzących w środowisku w relacjach człowiek 

– środowisko,  

 zapoznanie z problematyką dotyczącą sposobów ochrony środowiska i działań 

na rzecz jego ochrony, 

 zapoznanie z występowaniem pomników przyrody ożywionej i nieożywionej 

w regionie słupskim, 

 ocenianie zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w wyniku oddziaływania 

człowieka i jego wpływu na jakość życia, 

 poznanie sposobów oszczędzania wody i racjonalnego gospodarowania zasobami 

wody, 

 kształtowanie postawy ukierunkowane na ochronę środowiska przyrodniczego, 

 

Podstawowe cele w bloku społeczno – wychowawczym: 

 kształtowanie właściwych postaw społeczno – moralnych, 

 budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby w zakresie tożsamości 

i samodzielności, 

 wdrażanie do współdziałania i przestrzegania reguł życia w grupie, 

 zapoznanie dzieci z ich prawami i obowiązkami,  

 przygotowanie dziecka do radzenia sobie w sytuacjach problemowych, 

 kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów, 

 kształcenie umiejętności zmiany wzorów zachowania i eliminowanie zachowań 

agresywnych, 

 kształtowanie postaw patriotycznych, 

 poznanie specyfiki regionu oraz rozwijanie postaw patriotycznych związanych 

z tożsamością kultury regionalnej, 

 zaznajamianie uczniów z symbolami, zasadami i instytucjami, które posiadają istotne 

znaczenie dla funkcjonowania narodu i państwa polskiego. 

 

Podstawowe cele w bloku artystycznym: 

 kształtowanie umiejętności obróbki gliny i ozdabiania przedmiotów z niej 

wykonanych oraz poznanie nowych materiałów i technologii, 

 pobudzanie twórczej aktywności, 

 zaspokajanie potrzeby przynależności do grupy, 

 doskonalenie umiejętności recytatorskich, 

 kształtowanie i doskonalenie umiejętności aktorskich, 

 poszerzenie wiadomości z zakresu teatru. 
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Podstawowe cele w bloku matematyczno – informatycznym: 

 nauczanie i utrwalanie wiedzy matematycznej poprzez zabawę, 

 zdobywanie umiejętności analizowania i rozwijania problemów na drodze prób 

i błędów, 

 kształtowanie umiejętności zbierania danych, ich analizowania i przedstawiania 

w postaci diagramów i tabel, 

 ukazywanie użyteczności matematyki poprzez zadania ekonomiczne takie jak zakupy, 

planowanie wydatków, oszczędzanie, 

 zdobywanie umiejętności sprawnego posługiwania się komputerem i technologią 

informacyjną, 

 kształtowanie świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu jako źródła wiedzy 

i rozrywki, 

 kształcenie umiejętności wyboru informacji, 

 

Efektywność realizacji wielu z przedstawionych celów jest bardzo trudno mierzalna 

lub niemal niemierzalna. Jest to związane z tym, że ich duża liczba dotyczy kształtowania 

różnorodnych postaw, wyrabiania prawidłowych nawyków, modyfikacji zachowań, 

kształtowania umiejętności. Są to często cele długofalowe, których osiąganie trwa latami, 

np.: kształtowanie postawy ukierunkowane na ochronę środowiska przyrodniczego, 

rozwijanie zainteresowań i twórczej postawy, kształtowanie właściwych postaw społeczno – 

moralnych, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby w zakresie tożsamości 

i samodzielności, kształcenie umiejętności zmiany wzorów zachowania i eliminowanie 

zachowań agresywnych, kształcenie umiejętności współdziałania w grupie, kształtowanie 

odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie. Praca z dziećmi stwarza im możliwość 

kształtowania własnej osobowości dzięki uświadomieniu mocnych i słabych stron oraz 

wskazuje, jak te słabe strony eliminować. Realizacja założonych celów innowacji przyczyniła 

się także do znajomości hymnu i symboli narodowych, odpowiedniego zachowania się w 

czasie uroczystości szkolnych i państwowych, znajomości instytucji państwa 

demokratycznego. 

Innowacje przyrodniczo – ekologiczne przyczyniają się do rozwijania zainteresowań 

bogactwem przyrodniczym, rozwijają kreatywność uczniów. Dzieci rozumieją potrzebę 

ochrony środowiska przed bezmyślnymi działaniami prowadzącymi do degradacji gleby, 

wody i powietrza, świadomie podejmują działania ekologiczne w codziennym życiu, 

aktywnie uczestniczą w akcjach ekologicznych. Uczniowie poszerzają wiadomości 
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o pomnikach ożywionych i nieożywionych naszego regionu oraz nabierają doświadczenia 

w terenie, a także ćwiczą umiejętne posługiwanie się przyrządami mierniczymi. 

Inicjatywy podjęte przez nauczycieli matematyki i informatyki zwiększyły 

atrakcyjność lekcji. Wprowadzanie niestandardowych metod (np.: gry planszowe, domino,  

tangramy), zaowocowało większą aktywnością uczniów na zajęciach. Uczniowie 

rozwiązywali krzyżówki matematyczne, pracowali z mapą i planem. Dzieci zdobywały 

umiejętność bezpiecznego korzystania z komputera i innych urządzeń technicznych, 

kształciły wyobraźnię, umiejętność wyboru informacji, uczyły się pracować w zespole, 

współdziałać i ponosić odpowiedzialność za wykonywane zadania i stanowisko pracy. 

Uczniowie, którzy potrafili wykorzystać wyszukane informacje, chętniej rozwijali swoje 

zainteresowania, stawali się bardziej twórczy i myśleli kreatywnie. 

Innowacje artystyczne dotyczą działań teatralnych i plastycznych. Zajęcia teatralno – 

recytatorskie integrują grupę rówieśniczą, kształtują twórczą postawę, wyobraźnię, 

zainteresowania czytelnicze, poprawiają dykcję i pamięć. Pozwalają odkryć talenty 

artystyczne. Na zajęciach plastycznych dzieci poznawały tajniki posługiwania się kołem 

garncarskim przy tworzeniu naczyń z gliny oraz ich ozdabiania. 

Zajęcia, na których realizowane są innowacje artystyczne, pozwalają dzieciom na 

prezentowanie swoich zdolności i efektów pracy podczas przygotowanych występów na 

terenie szkoły i w zaprzyjaźnionych placówkach oświatowych, np.: w Miejskim Przedszkolu 

nr 25 „Kubuś Puchatek”. 

Realizowane innowacje przyczyniają się do osiągania przez uczniów sukcesów 

w różnorodnych konkursach, zarówno w szkole, jak i poza nią, np.: 

 II miejsce w XVI Konfrontacjach Dziecięcych Grup Teatralnych; 

 I miejsce w Wojewódzkich Eliminacjach Turnieju Teatralnego Niebieskich Tarcz; 

 Wyróżnienie w konkursie z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwą „Skuteczny 

recykling”; 

 II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Sacrum w literaturze polskiej” 
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Innowacje przyczyniają się również do promowania naszej placówki poprzez coroczne 

organizowanie międzyszkolnych konkursów, np.: 

 Konkurs Wiedzy o Słupsku i Regionie; 

 Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Maryja w oczach dziecka” 

 

Bardzo ważnym elementem umożliwiającym prowadzenie innowacji jest dobra 

współpraca z rodzicami. Najczęściej to oni finansują podjęte przez nauczycieli działania, 

a także poświęcają swój czas. Ponadto angażują się poprzez własny wkład pracy 

np. w wykonanie dekoracji, strojów, rekwizytów itp. 

Podsumowanie: 

 Nauczyciele naszej szkoły podejmują się realizacji innowacji pedagogicznych z 

różnorodnych dziedzin. 

 Efekty realizacji założonych celów są systematycznie opisywane i analizowane przez 

autorów innowacji. 

 Zajęcia prowadzone przez realizatorów innowacji są ciekawe i atrakcyjne dla 

uczniów. 

 Realizowanie programów innowacyjnych przyczynia się do podwyższenia jakości 

pracy szkoły. 

 Nasi uczniowie osiągają sukcesy w konkursach na różnych szczeblach. 

 Międzyszkolne konkursy organizowane na terenie naszej szkoły przyczyniają się 

do promowania placówki. 

 Innowacje przyczyniają się do poszerzania i pogłębiania wiedzy uczniów. 

 Programy innowacyjne rozwijają zainteresowania i umiejętności, czynią dzieci 

kreatywnymi i twórczymi. 

 Innowacje pedagogiczne pełnią również rolę wychowawczą kształtując odpowiednie 

postawy moralno – społeczne. 

 Dobra współpraca z rodzicami pomaga w realizacji zamierzonych celów. 
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Wnioski końcowe: 

1. Należy utrzymać tematyczną różnorodność realizowanych innowacji na I i II etapie 

kształcenia. 

2. Niezbędna jest kontynuacja innowacji kształtujących postawy moralno – społeczne 

uczniów. 

3. Kontynuować innowacje, które przyczyniają się do osiągania przez uczniów sukcesów 

w konkursach na różnych szczeblach. 

4. Należy utrzymywać i dbać o dobrą współpracę z rodzicami. 

5. Kontynuować organizowanie na terenie naszej placówki konkursów międzyszkolnych. 

 

 


