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Dane o innowacji 

Autorki innowacji: Justyna Piekarczyk i Elżbieta Kukuła 

Miejsce wdrażania innowacji: Szkoła Podstawowa nr 53 w Krakowie, ul. Skośna 8 

Czas realizacji: rok szkolny 2022/2023 

Typ innowacji: programowo-metodyczna  

Zasięg innowacji: klasy 5b, 5c 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dn. 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 

2002r. Nr 56, poz.506)  



Motywacja do wprowadzenia innowacji 

 

Powodem stworzenia innowacji była chęć zapoznania dzieci z podstawami filozofii europejskiej, 

osiągnięciami kultury antycznej oraz średniowiecznej stanowiącymi niezaprzeczalne źródło inspiracji 

twórców późniejszych epok. Innowacja Minirozmowy o maksisprawach ma również pomóc  

w pogłębieniu wiedzy o świecie, rozwijaniu wrażliwości oraz umiejętności zabierania głosu  

w dyskusji, formułowania własnego zdania i popierania go logicznymi argumentami oraz stworzyć 

dodatkową szansę na rozbudzanie kreatywności dzieci, pokazać wartość myślenia wymykającego się 

schematom.  

 

 

Sposób realizacji 

Innowacja będzie prowadzona od września 2022 do czerwca 2023 roku w wymiarze 2 godzin 

w miesiącu, podczas których uczniowie najpierw będą zapoznawać się z wybranym zagadnieniem 

filozoficznym, poznawać najważniejszych myślicieli antyku i średniowiecza, następnie zaś podczas 

pracy w grupach przygotowywać gry, quizy, plakaty, lapbooki, makiety etc., które pozwolą im 

zaprezentować stopień zrozumienia poznanych treści oraz umiejętność logicznego, filozoficznego 

myślenia. 

 

Cele innowacji 

  

 rozbudzenie zainteresowań uczniów filozofią starożytnej Grecji i Rzymu, przybliżenie im 

zagadnień związanych z kulturą antyczną i średniowieczną; zapoznanie ich z dorobkiem 

cywilizacyjnym oraz fundamentami kultury europejskiej; 

 kształtowanie u uczniów postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji oraz otwartości 

wobec nich; 

 uświadomienie znaczenia filozofii i jej wpływu na naukę dla ludzi antyku i średniowiecza oraz 

uświadomienia sobie jej obecności w czasach współczesnych;  

 wychowywanie kompetentnego, świadomego, krytycznego odbiorcy kultury, szczególnie 

dzieł filozoficznych, dostrzegającego w przyszłości szeroki kontekst dzieł literackich oraz 

innych dzieł sztuki; 

 wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów i rozbudzanie w nich pasji poznawczej  

w zakresie myśli filozoficznej grecko-rzymskiej oraz przygotowanie do aktywnego  

i świadomego uczestnictwa w kulturze, nauce; 

 kształcenie świadomości ponadczasowości osiągnięć ludzkich oraz wytworów kultury 

 stworzenie uczniom przestrzeni umożliwiającej dyskusję, zabieranie głosu, formułowanie tez  

i popieranie ich logicznymi argumentami; wykształcenie umiejętności zabierania głosu w 

sprawach dotyczących dzieł kultury europejskiej, wyrażania własnych opinii i ocen; 

 kształtowanie wrażliwości na piękno; 

 rozwijanie wartości moralnych; 

 odkrywanie możliwości intelektualnych i talentów uczniów oraz stworzenie im możliwości 

zaprezentowania swoich umiejętności poprzez zapoznanie się z myślą filozoficzną,  prace 

plastyczne i prezentacje multimedialne, debaty i turnieje debat; 

 wspomaganie rozwoju umiejętności sprawnego posługiwania się językiem polskim 

(świadomego używania środków językowych dostosowanych do sytuacji i celu wypowiedzi, 



opisywania świata, oceniania postaw i zachowań ludzkich, precyzyjnego formułowania myśli, 

operowania bogatym słownictwem, skutecznego i nacechowanego szacunkiem do adresata 

komunikowania się); 

 kształtowanie samodzielności w docieraniu do informacji, krytycznego podejścia do nich, 

umiejętności ich selekcjonowania; 

 uzmysłowienie wspólnych korzeni kulturowych Polski i Europy 

 wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci; 

 rozbudzenie wyobraźni, wykształcenie umiejętności samokształcenia i pracy w grupie; 

 integracja dzieci we wspólnej zabawie i pracy; tworzenie warunków do różnorodnej 

aktywności w toku realizacji zadań;  

 rozwijanie samodzielności, kreatywności dzieci; 

 wykorzystanie nowoczesnych narzędzi, TIK w edukacji. 

 

Procedury osiągania celów 

By w jak najlepszym stopniu zapewnić realizację celów innowacji, stosowane będą różnorodne 

metody, techniki i formy pracy: 

 metoda komunikacyjna; 

 metody aktywizujące (burza mózgów, lapbook, drama, inscenizacje, przygotowanie makiet, 

plakatów, prac plastycznych), gry i zabawy dydaktyczne, quizy (kahoot, wordwall, gry 

planszowe, klocki LEGO); 

 praca z tekstem, praca zbiorowa, praca indywidualna (kierowana przez nauczyciela lub 

samodzielna); 

 narzędzia multimedialne (tablica interaktywna, wspólne przestrzenie internetowe – tablice 

Jamboard, prezentacje Power Point, Genial.ly).  

 

 

Spodziewane efekty 

 rozwój  zainteresowania filozofią i kulturą; 

 szacunek wobec dorobku cywilizacyjnego; 

 aktywny udział wszystkich dzieci, pokonanie bariery strachu i lęku występującego u dzieci 

nieśmiałych, wzmocnienie poczucie własnej wartości; 

 zapewnienie rozwoju dzieciom zdolnym; 

 zgodna i odpowiedzialna praca w grupie, aktywne uczestnictwo w różnych formach kultury; 

 wykorzystanie praktycznych umiejętności i wiedzy w życiu codziennym; 

 prace świadczące o zapoznaniu się z dorobkiem filozoficznym antyku i średniowiecza; 

 podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez stosowanie metod aktywizujących w procesie 

nauczania; 

 dostrzeganie wartości nauk humanistycznych w życiu człowieka; 

 zwiększanie efektywności w nauczaniu przedmiotów humanistycznych. 

 

 

 

 



Sposób ewaluacji  

Podczas realizacji na bieżąco prowadzona będzie stosowna dokumentacja, dzięki której dokonana 

zostanie ewaluacja podjętych działań. W czerwcu 2023r. nastąpi ewaluacja końcowa w celu 

zdiagnozowania poziomu efektywności zajęć oraz zaangażowania i zainteresowania uczniów 

prowadzonymi przez nauczyciela spotkaniami. Wyniki ewaluacji końcowej zostaną opracowane oraz 

zaprezentowane uczniom i Radzie Pedagogicznej.  

 

Ewaluacji podlegać będą:  

 stopień realizacji działań zaplanowanych w ramach innowacji 

 skuteczność metod i form pracy w zdobywaniu wiedzy przez uczniów i kształtowaniu ich 

umiejętności oraz postaw 

 stopień atrakcyjności i użyteczności zajęć dla uczestników. 

Narzędzia służące do ewaluacji: 

 rozmowy z uczniami; 

 obserwacja pracy i zaangażowania uczestników innowacji; 

 analiza efektów pracy uczniów; 

 prace przygotowane przez dzieci; 

 ankieta skierowana do uczniów; 

 samoocena nauczycieli prowadzącej innowację. 


