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Opis innowacji 

 

I. Wstęp  

PO CO INNOWACJA W TEJ SZKOLE? 

 Ze względu na przypadającą w tym roku 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej 

(1939-1945), należy stale przypominać o jej tragizmie, by „Pamięć wojny” była dla ludzi 

przestrogą i napomnieniem, bo wolność i pokój nie są nam dane na zawsze. 

 

II. Założenia ogólne 

1. Innowacja skierowana jest do uczniów klas 1-8. 

2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach: 

 wykorzystanie zasobów bibliotecznych  

 zapoznanie uczniów z poezją i prozą, dotyczącą czasów wojny 

 wdrożenie pracy metodą projektu 

 kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla przodków 

 pielęgnowanie pamięci i wyciąganie wniosków 

 rozwijanie dojrzałości obywatelskiej 

 

III. Cele innowacji 

Cel główny:  

Wzmocnienie pamięci o II wojnie światowej (by była przestrogą dla przyszłych pokoleń). 

 

Cele szczegółowe: 

 rozwijanie czytelnictwa (na bazie zasobów bibliotecznych o tematyce wojennej) 

 swobodne korzystanie z różnych źródeł informacji na temat II wojny światowej 

 zachęcanie do samodzielnych dociekań (poznawanie historii rodzinnych) 

 kształtowanie u uczniów szacunku dla ofiar, odwagi i męstwa walczących 

 przygotowanie uczniów do świadomych działań dla budowania zgody i pokoju 

 „Pamięć wojny”- wyciąganie dojrzałych wniosków na przyszłość. 

 

IV. Metody i formy 

 Nauczyciele realizują zadania wg ustalonego przez koordynatora działań  (Katarzynę 

Winiarską) harmonogramu (w załączniku): 

 

Uczniowie włączają się w realizację poszczególnych działań na zasadach dobrowolności. 



V. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji) 

Uczniowie: 

 Zdobywają wiedzę i przedstawiają ją w sposób kreatywny, np. wykonując plakaty, 

prezentacje, lapbooki itp.  

 Wykorzystują możliwości jakie daje zastosowanie multimediów. 

 Mają możliwość lepiej poznać wojenne historie własnych rodzin. 

 Uczą się zgodnych zachowań, szacunku i patriotyzmu. 

 Więcej czytają, dzielą się swoją wiedzą. 

Nauczyciele: 

 Wykorzystują zasoby biblioteczne.  

 Urozmaicają sposoby prowadzenia zajęć. 

 Zachęcają uczniów do poszukiwań, kreatywności. 

 Są zaangażowani w pomoc uczniom, w realizacji ich zadań. 

 

Rodzice: 

 Pomagają w poznawaniu historii rodziny. 

 Pielęgnują pamięć o przeszłości (dają pozytywny przykład). 

 Budują dobre relacje w rodzinie. 

 

VI. Ewaluacja 

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel- koordynator przeprowadzi: 

 obserwacje zaangażowania uczniów w działania projektowe, 

 rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami. 

  

 

VII. Spodziewane efekty 

1. Poszerzenie wiedzy o II wojnie światowej, szczególnie o losach Polaków. 

2. Rozwijanie kreatywności, kompetencji cyfrowych i czytelniczych. 

3. Zaangażowanie w badania wojennych losów ludzi, pamięć o przeszłości. 

4. Umiejętność wyciągania wniosków na przyszłość. 

5. Ukierunkowanie na realizację polityki oświatowej państwa. 

6. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

7. Podnoszenie jakości pracy szkoły. 

8. Wzmocnienie pozytywnych relacji rodzinnych. 

9. Indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów. 

10. Promocja szkoły w środowisku lokalnym. 

 


