
INNOWACJE PEDAGOGICZNE w roku szkolnym 2019/2020 
 
Autor / realizator   
Tytuł innowacji  

Okres 
realizacji 

Adresaci 
innowacji 

Założenia innowacji 

Elżbieta Dras 
„Zaprogramowani  
na przygodę” 

 

15.09.2019 - 
20.06.2022 

uczniowie 
klasy I a 

Uczniowie poznają podstawy programowania,  
nabędą umiejętności kreatywnego i świadomego 
(bezpiecznego) wykorzystania technologii w realizacji 
własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów.  
Innowacja zakłada dostosowanie kształcenia do zmian 
wynikających z postępu naukowo-technicznego, czyli 
wprowadzenie nowoczesnych i interaktywnych metod 
nauczania programowania i robotyki, jako rozszerzenia 
programu pracy szkoły. Uczniowie przekonają się,  
iż programowanie może być świetną zabawą,  
a zaprojektowanie i zbudowanie własnej animacji, 
aplikacji czy gry może sprawić wielką przyjemność. 
Otrzymają narzędzia pozwalające na kreatywne 
spożytkowanie możliwości, jakie dają nowoczesne 
technologie.  

Marzena Boćwińska 
„Myślograficzny  
OK zeszyt” 

 

16.09.2019 - 
26.06.2020 

uczniowie  
klasy 4d, 
4e, 6c, 6e 

Innowacja zakłada stosowanie w praktyce szkolnej 
myślenia wizualnego do tworzenia notatek z lekcji  
i przedstawiania treści. Na lekcjach j. polskiego 
rysunek jest narzędziem poznawczym i formą 
przekazania wiedzy z wykorzystaniem 
„Myślograficznego OK zeszytu”. Wprowadzenie 
podczas zajęć graficznego sposobu przekazywania 
treści uatrakcyjnia zajęcia i wpływa na aktywizację 
uczniów, ułatwia proces rozumienia i komunikacji. 

Ewa Praduń  
„Techniki audiowizualne  
na lekcji j. angielskiego” 
 

13.09.2019 -
31.05.2020  

uczniowie  
klasy VIII c  

Celem innowacji jest zachęcenie uczniów do 
zaangażowania w proces uczenia, promując 
wykorzystanie wideo jako źródła wsparcia programu 
nauczania. Uczniowie będą motywowani do poprawy 
sprawności komunikowania się w języku angielskim 
poprzez wykorzystanie materiałów wideo jako medium 
edukacyjnego w zakresie literatury, dramatu, muzyki, 
tańca,  tradycji, kultury kulinarnej oraz ważnych 
wydarzeń historii. Uczniowie będą rozwijać 
umiejętność krytycznego, selektywnego wyboru 
niezbędnych informacji.  

Piotr Sadura 
„Maluch potrafi ratować - 
II edycja” 
 

01.10.2019 - 
31.01.2020 

uczniowie 
klasy III a, 
III b, III c 

Innowacja polega na organizowaniu warsztatów dla 
dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Celem 
innowacji jest upowszechnianie umiejętności 
właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia życia  
i zdrowia i powiadamiania służb ratunkowych. Ponadto 
rozwijanie odpowiedzialności za własne zdrowie  
i bezpieczeństwo innych oraz kształtowanie postawy 
wyrażającej się w gotowości niesienia pomocy innym. 

Mariusz Raćkowicz 
„Naszym celem 
olimpiada” 

08.11.2019 - 
20.06.2020 

uczniowie  
klas  
V-VI-VII 

Program innowacji został opracowany dla młodzieży, 
która podjęła wysiłek pływackiego treningu 
wyczynowego. Głównym założeniem jest doskonalenie 
pływania stylami sportowymi i podnoszenie poziomu 
wydolności fizycznej. Innowacja wzbogaca 
dotychczasową ofertę zajęć pozalekcyjnych w szkole  
i wpisuje się w edukacyjne działania prozdrowotne. 



Kamil Kaszak 
„Z siatkówką za pan brat 
- II edycja” 

08.11.2019 - 
20.06.2020 

uczniowie  
klas IV-VI 

Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych  
z piłki siatkowej, poszerzonych o elementy cross 
treningu. Program adresowany jest do uczniów, którzy 
chcą doskonalić sprawność fizyczną, kształtować 
motorykę ciała, aktywnie zagospodarować wolny czas. 

Alicja Puczyńska 
„Matematyka  
z ekonomią” 
 

23.03.2018 - 
20.06.2020 

uczniowie 
klasy VIII a 

Innowacja zakłada integrację ekonomii z matematyką 
oraz przygotowanie ucznia do wykorzystywania 
matematyki i ekonomii w dalszej nauce. Uczeń będzie 
przygotowany do dobrego zarządzania własnymi 
środkami finansowymi, np. dostosowania wydatków do 
dochodów, pozna podstawowe pojęcia ekonomiczne, 
np. usługa, asortyment, cena, czek, oszczędność, 
inwestycja. Zapozna się z ciekawostkami dotyczącymi 
inwestowania, lokowania, oszczędzania.  

Marzena Boćwińska 
Beata Kawalec 
„Od kultury nauczania do 
kultury uczenia się” 
 

01.10.2018 - 
31.08.2021 

nauczyciele 
SP nr 8  
w Chełmie 

Innowacja ma na celu wyposażenie nauczycieli  
w takie kompetencje, cechy i predyspozycje, które 
definiują go jako nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 8 
w Chełmie - organizacji uczącej się i stwarzającej 
sposobność wspólnego uczenia się oraz kreatywnego 
rozwiązania problemów.  

Marzena Stadnik 
Iwona Synowiec 
„Kraina, która się  
w sercu zaczyna” 

01.10.2018 -  
31.05.2021 

uczniowie  
klasy IV c, 
IV d 

Tematyka regionalno-turystyczna innowacji ma na celu 
przybliżyć uczniom region – małą ojczyznę przez 
bezpośredni kontakt z przyrodą i dorobkiem 
kulturowym. 

Agnieszka Szczepanik 
„Edukacyjne 
peregrynacje przez epoki 
historyczne” 

05.04.2019 - 
31.05.2021 

uczniowie 
klasy V c 

Innowacja ma na celu pogłębianie u uczniów wiedzy 
historycznej na temat dorobku cywilizacyjnego 
minionych pokoleń, poprzez interpretowanie wydarzeń 
osadzonych w konkretnej epoce historycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


