INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Nazwa innowacji: „NASZ REGION – TROPEM OSADNIKÓW OLĘDERSKICH”
Rodzaj innowacji: metodyczno – programowa
Autor i realizator innowacji: Urszula Zielińska – nauczyciel historii oraz wiedzy
o społeczeństwie
Oddziały objęte innowacją: Uczniowie klas VI – VIII
Miejsce wdrażania działalności innowacyjnej: Zespół Szkół w Nekli ul. Szczepańskiego 7,
62 – 330 Nekla
Czas trwania innowacji: IX 2021 r. – VI 2022 r.
Opis innowacji
Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji
Inspiracją do napisania innowacji pedagogicznej była chęć przybliżenia uczniom historii
naszego regionu. Młody człowiek, kończąc szkołę, powinien być emocjonalnie związany
ze swoją małą ojczyzną, znać jej przeszłość, kulturę i tradycje. Uczeń powinien znać
wartość i bogactwo dziedzictwa historycznego regionu. Wiedza o miejscu naszego
pochodzenia
i zamieszkania pogłębia lokalny patriotyzm, pobudza wyobraźnię i
zachęca do refleksji. Poznawanie historii małej ojczyzny rozwija zainteresowania
uczniów i wyzwala w nich aktywność społeczną. Zdobycie wiedzy o swoim najbliższym
otoczeniu daje uczniowi możliwość utożsamiania się z miejscem dzieciństwa i
wytworzenia więzi z ziemią przodków. Uczeń, który będzie cenił dorobek przeszłości
swojego regionu, z pewnością
w przyszłości będzie odpowiedzialnie uczestniczył w
życiu społecznym i chętnie podejmował działania na rzecz środowiska lokalnego.
Poznanie historii regionalnej pomoże zrozumieć uczniowi to, co łączy się z dziejami
ojczyzny, ułatwi zrozumienie dziejów narodu. Działania takie zapewne pomogą młodemu
człowiekowi stać się świadomym
i aktywnym obywatelem lokalnej społeczności,
jak i obywatelem Polski i Europy.

Cel innowacji
Celem głównym innowacji jest zapoznanie uczniów z historią Olędrów, którzy mieszkali
na terenie naszej gminy.
Cele szczegółowe:
- poznanie wydarzeń związanych z życiem Olędrów oraz historii osadnictwa olęderskiego
na terenie gminy,
- rozwój patriotyzmu lokalnego i więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania,
- dbałość o tradycje regionalne oraz wyrobienie nawyku dbania i pielęgnowania miejsc
pamięci naszych przodków,
- rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska społecznego,
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie,
- kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji, korzystania z najnowszych
technologii oraz kreatywnego prezentowania zdobytej wiedzy,
- kształtowanie wyobraźni historycznej,
- zachęcanie do aktywnego udziału dzieci w życiu społeczności lokalnej,
- poprawa jakości pracy szkoły.
Opis działań
W 2005 roku grupa Australijczyków przyjechała do Nekli, wśród nich była też pani Mary
Cooper. Głównym celem jej wizyty było pogłębienie wiedzy na temat swoich przodków,
którzy mieszkali w Nekielce, a w 1846 roku wyemigrowali do Australii. Podróż ta
spowodowała, że pani Cooper postanowiła podjąć działania mające na celu wzbudzenie
wśród młodzieży zainteresowania historią Olędrów, aby to właśnie oni ocalili od
zapomnienia dzieje osadnictwa olęderskiego w okolicach Nekli. W tym celu Pani Cooper
nawiązała współpracę ze szkołą w Nekli i została inicjatorką oraz fundatorką stypendium
dla uczniów zaangażowanych w realizację różnych działań na rzecz historii Olędrów.
Działania podejmowane w ramach realizacji innowacji będą bardzo różnorodne, aby
każdy uczeń znalazł odpowiednią metodę dla siebie. Dzieci zdobędą wiedzę i
doświadczenie, pracując samodzielnie, zespołowo, w małych grupach zadaniowych czy w
parach. Chcąc uatrakcyjnić działania, będą organizowane spotkania z ciekawymi ludźmi,
zostanie podjęta współpraca z instytucjami, będą organizowane wycieczki autokarowe,
rajdy rowerowe na terenie gminy Nekla. Stosowanie różnych form poznawania historii

Olędrów – tworzenie map, plakatów, krzyżówek, ulotek, pisanie przemówień, wierszy,
liczne konkursy (plastyczne, fotograficzne, wiedzy), tworzenie prezentacji
multimedialnych i filmów mają zachęcić jak największą grupę uczniów do udziału w
innowacji. W czerwcu 2022 roku odbędzie się uroczyste podsumowanie, najpierw część
artystyczna, a potem oficjalne wręczanie nagród w ramach stypendium pani Cooper.
Metody i formy pracy
Formy i metody pracy/ działania

żywa lekcja historii – spotkania
z ciekawymi ludźmi np. pastorem,
prezesem NSK …
listy źródłem wiedzy –
korespondencja uczniów z panią
Cooper
ćwiczenia terenowe,
rajdy rowerowe

metoda projektowa

tworzenie filmów

Treści z podstawy
programowej objęte
innowacją
- poznanie historii
i tradycji swojej okolicy
oraz ludzi dla niej
zasłużonych
- rozwijanie kompetencji
językowych,
- tworzenie pisemnych
form wypowiedzi
- poznanie lokalnych
zabytków i miejsc
pamięci,
- krytyczne analizowanie
informacji w tym
kartograficznych
- dostrzeganie potrzeby
poznania przeszłości
dla rozumienia procesów
zachodzących we
współczesności,
- analizowanie procesów
historycznych
- krytyczne analizowanie
informacji,
- umieszczanie faktów
historycznych oraz
ustalenie związków

Cel

- uzyskanie wiedzy od
specjalistów,
- rozumienie związków
przyczynowo – skutkowych
- rozwijanie umiejętności
komunikacyjnych,
- wykorzystanie znajomości
języka angielskiego
- poznanie miejsc związanych
z Olędrami,
- integracja grupy,
- kształtowanie świadomości
kulturalnej i emocjonalnej
- kształtowanie samodzielności
i odpowiedzialności,
- integracja zespołu,
- twórcze rozwiązywanie
problemów

- kształtowanie kreatywności,
- wykorzystywanie urządzeń
technologicznych do nagrywania
filmów,
- opracowanie scenariusza na

przyczynowo –
skutkowych
- przedstawianie
argumentów
uzasadniających własne
stanowisko

bazie poznanych informacji

tworzenie własnych utworów
poetyckich

- tworzenie krótkich
i długich form
wypowiedzi

tworzenie plakatów, prezentacji,
stron internetowych, ulotek

- analizowanie
informacji

- rozbudzanie wrażliwości,
kreatywności, wyobraźni,
- rozwijanie umiejętności
językowych
- umiejętność graficznego sposobu
zapisu i porządkowania
informacji

drama

- poznanie historii ludzi
związanych z regionem
- analizowanie
procesów historycznych,
- rozumienie procesów
zachodzących we
współczesności

twórcze prezentacje prac uczniów
w przestrzeni pozaszkolnej

WebQuest

- prezentacja swoich umiejętności

- umiejętność wchodzenia w role
różnych postaci
- kształtowanie samodzielności,
- umiejętność poszukiwania
informacji w intrenecie oraz ich
selekcjonowania, opracowania
i prezentowania

Efekty innowacji
Zakładane osiągnięcia ucznia:
- zna historię swojej miejscowości związaną z osadnictwem olęderskim,
- zna najistotniejsze miejsca związane z Olędrami na terenie gminy Nekla,
- dba i szanuje miejsca pamięci związane z Olędrami,
- umiejętnie posługuje się mapą topograficzną gminy – rajdy rowerowe,
- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
- umie wykorzystać zdobytą wiedzę i ciekawie ją zaprezentować,
- potrafi pracować w grupie,
- doskonali umiejętność planowania swoich działań,
- rozumie potrzebę przekazywania historii i tradycji,
- rozwija kreatywność, spędza czas aktywnie i twórczo,
- bierze aktywny udział w działaniach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,

- kształtuje postawę obywatelską i patriotyczną.
Ewaluacja
Na koniec roku szkolnego 2021/2022 będzie przeprowadzona ocena innowacji. Ankiety
skierowane do uczniów, obserwacja działań uczestników, ich aktywność, wyniki
konkursów, ocena ich prac i osiągnięć, zamieszczanie informacji z realizacji działań
innowacyjnych na stronie internetowej szkoły. To wszystko pomoże zweryfikować, czy
cel innowacji został zrealizowany. Wnioski wyciągnięte z ewaluacji będą wskazówką do
dalszej pracy i pomogą udoskonalić działania, jeżeli innowacja będzie kontynuowana.
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
………………………………………………………………………………….…

