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INNOWACJA 

 

OPIS ZASAD INNOWACJI : 

 

Innowacja pedagogiczna w Zespole Szkół w Cieszynie 
 

 

1. Tytuł: „Skąd jestem? Jedna szkoła – wiele kultur” 

 

 

2.  Autor innowacji: nauczyciele klas I-VIII 

 

 

3. Określenie rodzaju innowacji: 

 

Innowacja, ze względu na zawartość treściową i zakres, jest innowacją mieszaną: 

organizacyjno- metodyczną. 

 

 

4.  Zakres innowacji: 

 

 Przewidywany czas realizacji innowacji to rok szkolny 2022/2023. 

 

5.   Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane: 

 

1) W roku szkolnym 2022/2023 z powody wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej do Polski 

przybyła fala imigrantów z terenu objętego wojną. Nasza społeczność szkolna powiększyła się 

o kilkunastu uczniów z Ukrainy. Celem innowacji jest zapoznanie polskich uczniów z kultura 

ukraińską i odwrotnie. W trakcie roku szkolnego będziemy organizować szereg działań, 

imprezy środowiskowe i szkolne integrujące dzieci i uczniów, rodziców z Polski i z Ukrainy.  

 

 

2) Cele ogólny: 

 

Poszerzenie i utrwalenie wiedzy o kulturze sąsiedniego kraju oraz integracja środowiska 

lokalnego.  

 

3) Przewiduje się efekty wdrożenia innowacji: 

 

a) dzieci/ uczniowie będą pracowali aktywnymi metodami na zajęciach lekcyjnych 

i pozalekcyjnych,  

b) dzieci/ uczniowie poszerzą oraz utrwalą wiedzę o kulturze swojego i sąsiedniego 

kraju, 
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c) wzrośnie świadomość przynależności narodowej oraz znaczenia dziedzictwa 

kulturowego, 

d) dzieci/ uczniowie rozwiną swoje zainteresowania kulinarne, artystyczne, taneczne, 

muzyczne,  

e) dzieci/ uczniowie nabędą umiejętność współpracy w grupie z dziećmi z różnych 

kultur. 

 

4) Kryteria sukcesu: 

 

a) dzieci/ uczniowie pracują aktywnymi metodami na zajęciach lekcyjnych 

i pozalekcyjnych,  

b) dzieci/ uczniowie znają elementy kultury swojego i sąsiedniego kraju, 

c) dzieci/ uczniowie mają  świadomość przynależności narodowej oraz znaczenia 

dziedzictwa kulturowego, 

d) dzieci/ uczniowie wykażą swoje zainteresowania kulinarne, artystyczne, taneczne, 

muzyczne,  

e) dzieci/ uczniowie potrafią współpracować w grupie z dziećmi z różnych kultur. 

       

6.  ZAŁOŻENIA INNOWACJI - Harmonogram działań  

 

Miesiąc/Rok Zadanie/ 

tematyka zajęć  

Forma 

zajęć/metoda/środ

ki dydaktyczne  

Zajęcia 

lekcyjne/ 

pozalekcyjne  

Przedszkole 

Wrzesień 2022 

r. 

Święto Pieczonego 

Ziemniaka 

festyn rodzinny i 

ognisko 

X X 

październik 

2022 r. 

Taniec Darii Noskovej pokaz tańca 

uczennicy z 

Ukrainy w trakcie 

apelu z okazji Dnia 

Edukacji 

Narodowej 

X  

październik 

2022 r. 

Gotowanie barszczu 

ukraińskiego 

warsztaty kulinarne X  

11 listopada 

2022 r. 

Odchody Dnia 

Niepodległości 

przemarsz 

niepodległościowy 

dzieci z 

przedszkola oraz 

apel uczniów 

szkoły 

X X 

grudzień 2022 r. Nauka śpiewu kolęd 

polskich i ukraińskich 

lekcje muzyki X X 
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grudzień 2022 r. Wielokulturowy 

Koncert Mikołajkowy 

koncert X X 

grudzień 2022 r. Pierogi warsztaty kulinarne X X 

grudzień 2022 r. Tworzenie stroików 

na Boże Narodzenie 

lekcje 

wychowawcze, 

zajęcia świetlicowe 

X  

grudzień 2022 r. Wigilia z tradycjami 

polskimi i ukraińskimi 

wspólna wieczerza 

z tradycyjnymi 

zwyczajami i 

daniami 

wigilijnymi 

X X 

grudzień 2022 r. Jasełka i wspólne 

kolędowanie 

przedstawienie i 

wspólny śpiew 

 X 

styczeń 2023 r. Dzień Babci i Dzień 

Dziadka 

Wywiady z 

wnukami na temat 

swoich babć i 

dziadków w formie 

krótkich filmów 

X X 

luty 2023 r. „Język ukraiński nie 

jest taki trudny” 

wystawa 

słowników 

ukraińsko-polskich 

stworzonych przez 

uczniów, napisy na 

schodach w szkole 

X  

marzec 2023 r. Tworzenie palm 

wielkanocnych 

lekcje 

wychowawcze, 

zajęcia świetlicowe 

X X 

kwiecień 2023 

r. 

Dzień Tradycji i 

Zwyczajów 

Ukraińskich 

prezentacja, scenki, 

dramy na apelu, 

gazetka 

X  

maj 2023 r. „Moja mała Ojczyzna 

w Polsce i na 

Ukrainie” 

prezentacja o 

swojej 

miejscowości, 

kulturze, historii 

X  

czerwiec 2023 r. Dzień Matki i Dzień 

Rodziny 

festyn rodzinny X X 

 

7. Metody pracy 

 

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem innowacyjnych metod rozbudzających motywację 

do poznania języka, kultury, tradycji, historii Polski i Ukrainy. 

 

Formy pracy: praca w parach, indywidualna i grupowa. 

 

8. Sposób prowadzenia ewaluacji działań innowacyjnych:  
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Na początku zajęć będzie przeprowadzone badanie pokazujące poziom wiedzy dzieci/ uczniów 

z Polski na temat Ukrainy oraz dzieci/ uczniów z Ukrainy na temat Polski. Po realizacji zajęć 

zostanie przeprowadzone badanie pt. Ankieta sukcesu na wyjściu. Na podstawie wyników 

stwierdzimy efektywność oddziaływania zajęć. Wyniki badań zostaną opublikowane na stronie 

internetowej szkoły. 

 


