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I. INFORMACJE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA INNOWACYJNEGO
1) Rodzaj innowacji: programowo-metodyczna
2) Zakres innowacji:
a) Klasy – 7c, 8b
b) Czas trwania innowacji – rok szkolnego 2020/2021 z możliwością kontynuowania
w kolejnym roku szkolnym
c) Miejsce – Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni,
Zespół Szkół w Nekli, ul. Szczepańskiego 7, 62-330 Nekla

II. WSTĘP
Innowacja Otwarci na przyszłość powstała w wyniku nowoczesnego spojrzenia na potrzeby
edukacji

XXI wieku. Uczniowie samodzielnie poszukują nowych źródeł wiedzy oraz podejmują

działania, by tę wiedzę poszerzać. Dzisiejsza szkoła wymaga szerokiego spojrzenia, zrozumienia
problemu oraz umiejętności szybkiego dotarcia do informacji, które ułatwią segregowanie,
wnioskowanie i wykorzystanie w praktyce. To właśnie technologie informatyczne znacznie ułatwiają
funkcjonowanie w teraźniejszości, a tym samym w przyszłości.
Już obcowanie ze środowiskiem szkoły średniej; miejscem, kadrą, uczniami, metodami
i formami pracy, sprawia, iż uczeń szkoły podstawowej stawia sobie wyższą poprzeczkę. Znacznie
przekracza zarówno podstawę programową, jak i sferę rozwoju społecznego. Daje to szansę na
właściwy wybór dalszej drogi edukacji oraz samorealizację.

III. CEL GŁÓWNY INNOWACJI
Głównym celem innowacji jest wyjście poza poziom szkoły podstawowej nauczania języka polskiego
i informatyki oraz znaczne poszerzenie podstawy programowej obu przedmiotów.

IV. CELE SZCZEGÓŁOWE
Cele szczegółowe innowacji:
- poznanie twórców, ich dzieł oraz epok historycznoliterackich,
- analiza utworów literackich i kulturowych,
- poznanie dominujących metod i form pracy w szkole średniej,

- poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu j. polskiego i informatyki,
- bezpieczne i świadome wykorzystanie nowych technologii informacyjnych,
- poznanie środowiska szkoły średniej,
- integracja grup uczniowskich,
- wsparcie ucznia w wyborze dalszej drogi edukacji,
- współpraca nauczycieli szkoły podstawowe i średniej.

V. OPIS IINOWACJI
Uczniowie biorący udział w innowacji będą raz w miesiącu uczestniczyć w lekcjach języka
polskiego i informatyki w szkole średniej - w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni,
prowadzonych przez nauczycieli tejże szkoły.

Dobór treści każdorazowo będzie ustalany

z nauczycielami obu szkół i będzie stanowił poszerzenie treści realizowanych na lekcjach w szkole
podstawowej. Uczestnicy innowacji poznają środowisko szkoły ponadpodstawowej, metody i formy
pracy, kadrę pedagogiczną, infrastrukturę oraz ofertę edukacyjną. Innowacja przyczyni się do
poszerzenia wiedzy z zakresu literatury, kultury i sztuki, co powinno przełożyć się na wyniki egzaminu
zewnętrznego. Natomiast z informatyki uczniowie poznają nowe techniki programowania , spotkają
się z nowymi aplikacjami graficznymi 3D, a także będą pracować na innych urządzeniach.
Wszystkie działania będą innowacyjne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.
Niestandardowe podejście do zajęć lekcyjnych pozwoli uczniom obu szkół zdobyć nowe umiejętności
i doświadczenia, a także poszerzyć wiedzę. Wszyscy będą uczyć się od siebie.

VI. METODY I FORMY
Metody pracy:
- nauczanie wzajemne,
- lekcja otwarta,
- wykład,
- ćwiczenia,
- projekt,
- konkursy,
- praca z tekstem,
- praca z komputerem,
- dyskusja.

Formy pracy:
- indywidualna,
- w parach,
- grupowa.

VII. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA, EFEKTY
Przewidywane osiągnięcia ucznia:
- poszerzenie wiedzy z zakresu języka polskiego i informatyki,
- poszerzenie umiejętności informatycznych,
- wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy,
- poznanie środowiska szkoły średniej,
- ułatwienie wyboru dalszej drogi edukacji,
- nawiązanie relacji z uczniami szkoły średniej,
- uzyskanie wyższych wyników egzaminu zewnętrznego z języka polskiego.

VIII. EWALUACJA
1. Obserwacja pracy uczniów w czasie lekcji.
2. Prezentacje efektów pracy na stronie szkoły.
3. Analiza prac uczniów.
4. Wyniki egzaminu zewnętrznego z języka polskiego.

IX. PODSUMOWANIE
XXI wiek wymaga od nas aktywności i innowacyjności. Nie pozostajemy bierni, uczymy się
nowych umiejętności i chcemy zdobywać nową wiedzę w nowych miejscach.
Innowacja wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów i nauczycieli. Nawiązanie stałej
współpracy będzie cementować wsparcie uczniów w procesie edukacyjnym zarówno szkoły
podstawowej, jak i średniej.
*Okres pandemii może spowodować przesunięcie działań innowacyjnych na przyszły rok szkolny.

X. ADNOTACJE DYREKTORA SZKOŁY
1) Data wpływu innowacji pedagogicznej ……………………………………………………..
2) Opinia Rady Pedagogicznej, data i numer uchwały ……………………………………………………………….
3) Data i podpis dyrektora szkoły, zatwierdzający realizację innowacji
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

