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I WSTĘP
Niniejsza innowacja powstała, aby pomóc uczniom się uczyć. Podczas nauczania zdalnego
mogliśmy jako nauczyciele obserwować ogromną bierność naszych wychowanków oraz brak
motywacji do działania. Ten trudny czas nijako wymusił stworzenie na nowo modelu
nauczania przyjaznego dla ucznia, również w warunkach pracy zdalnej. Pomocne okazały się
wszelkie aktywności bazujące na elementach wizualnych. Uczniowie są osadzeni w
„obrazach”. Również teksty kultury współczesnej są raczej „obrazkowe”. Odwołania do
rzeczywistości, korzystanie ze znanych im obrazów ma zachęcić dzieci do realizacji zadań.
Dodatkowo może też być doskonałym sposobem mierzenia postępów w nauce.

II. CELE INNOWACJI
1. wsparcie w nauce – ułatwienie zapamiętywania treści z podstawy programowej,
2. kształtowanie u uczniów nawyków samokształceniowych, zwłaszcza tworzenia notatek,

3. częstsze wdrażanie metod aktywizujących opartych na technikach wizualizacji,
4. korzystanie z naturalnej potrzeby rozwoju i kreatywności,
5. stopniowe odchodzenie od kultury nauczania na rzecz kultury uczenia się.

III. OPIS INNOWACJI
Uczenie się jest procesem niezwykle złożonym. Aby przebiegało w sposób harmonijny,
uczniom potrzebne są informacje wysyłane przez różne zmysły. Naszym wiodącym zmysłem
jest wzrok. Dodatkowo zapamiętujemy informacje dwoma niezależnymi kanałami:
werbalnym i wizualnym (koncepcja podwójnego kodowania1). W związku z tym
wprowadzanie elementów graficznych na lekcjach wydaje się praktyczną odpowiedzią na
odkrycia naukowe z dziedziny psychologii, pedagogiki czy neurolingwistyki. Wprowadzone
formy i metody pracy wizualnej mogą pomóc uczniom nie tylko lepiej przyswajać wiedzę
(głębokie przetwarzanie treści), ale również zaznajomić się z różnymi tekstami kultury, łączyć
motywy literackie czy po prostu dobrze bawić się na lekcjach języka polskiego. Innowacja
będzie posiadała również walor interdyscyplinarny, ponieważ w sposób naturalny będzie
wiązała się z plastyką i wszelkimi przejawami twórczości.

IV. METODY I FORMY PRACY
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Formy pracy:
a) indywidualna – podczas pracy własnej na lekcji,
b) grupowa – podczas konkurs plastyczno-recytatorskiego przeprowadzonego dla
uczniów naszej szkoły. Zajęcia będą próbą przekładu intersemiotycznego wiersza.
Miejsca realizacji:
- przestrzeń klasowa,
- szkolna „Artystyczna piwnica”,
- schronisko w Nekielce.
W ramach innowacji przeprowadzona zostanie również (kolejna już) rada szkoleniowa,
dotycząca aktywnych metod nauki ze szczególnym uwzględnieniem elementów wizualnych.
Rada odbędzie się w październiku 2021 roku. Współorganizatorem rady będzie pani
Katarzyna Wojtkowiak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz plastyki. Ponadto zostanie
zorganizowany
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Elementy z podstawy programowej, w których wykorzystana będzie innowacja:
I.Kształcenie literackie i kulturowe:
- znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej – dzięki elelmentom
wizualnym uczniowie mają szansę na lepsze przyswojenie treści lektur w klasach VII – VII,
określenie związków pomiędzy bohaterami, określenie tematyki utworów,

- kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w
jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym – dzięki odpowienim ikonom uczniowie mogą
kojarzyć ze sobą znane w kulturze symbole literackie, archetypy i wątki,
II. Kształcenie językowe:
- rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich
funkcjach w strukturze tekstów i komunikowaniu się – dzięki kodowaniu czy symbolicznym
określaniu części mowy i zdania uczniowie łatwiej mogą zapamiętywać funkcje tych
elementów składowych wypowiedzi oraz prawidłowe nazewnictwo,
III. Tworzenie wypowiedzi:
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i
pisemnych – dzięki obrazom uczniowie mogą kształtować umiejętność tworzenia tekstów
zgodnie ze związkiem przyczynowo-skutkowym,
- rozbudzanie potrzeby tworzenia tekstów o walorach estetycznych i podejmowania
samodzielnych prób literackich – poszczególne obrazy pozwolą na tworzenie samodzielnych
tekstów opowiadań przez uczniów,
IV. Samokształcenie:
- rozwijanie umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy – uczniowie mają
możliwość zaprezentowania swoich notatek wizualnych, map myśli czy memów na lekcjach
języka polskiego.
V. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Przewidywane korzyści dla uczniów to:
a) łatwiejsze zapamiętywanie treści dzięki elementom graficznym,
b) większa aktywność i zainteresowanie na lekcjach,
c) rozwój kreatywności,
d) lepsze przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.
VI. EWALUACJA
W ramach ewaluacji prowadzona będzie obserwacja bieżącej pracy uczniów oraz ankieta
podsumowująca innowację. Odpowiedź zwrotna uczniów pozwoli na określenie realizacji

założonych celów i pozwoli wprowadzić niezbędne modyfikacje tak, by innowacja stała się z
czasem częścią warsztatu pracy nauczyciela. Dodatkowym wskaźnikiem ewaluacji będzie
określenie poziomu zdawalności egzaminu ósmoklasisty i określenie czy taka forma pracy
przynosi wymierne korzyści dla uczniów.

