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„Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu. 

Uczyńcie je podstawą swego wychowania, 

uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy. 

Przechowujcie to dziedzictwo, pomnażajcie to dziedzictwo. 

Przekażcie je następnym pokoleniom”. 

Jan Paweł II





Podstawa prawna

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

poz. 2572 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002

r.  w  sprawie  warunków  prowadzenia  działalności  innowacyjnej

i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56,

poz. 506) 

3. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  24  sierpnia  2011  r.

zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  warunków prowadzenia  działalności

innowacyjnej  i  eksperymentalnej  przez  publiczne  szkoły  i  placówki  (Dz.U.

2011 nr 176 poz. 1051)

W roku szkolnym 2018/2019 realizowana będzie w naszej szkole innowacja

pedagogiczna z dziedziny regionalizmu. Głównym jej założeniem jest kształtowanie

postaw  patriotycznych,  poznanie  historii  miejscowości  oraz  ludzi  tworzących

tę historię, do których zalicza się także św. Edyta Stein. W tym celu opracowano

innowację pedagogiczną pod nazwą „Śladami św. Edyty Stein – patronki miasta”.

Uczniowie  zdobędą  szeroką  wiedzę  na  temat  życia  i  działalności  Edyty  Stein,

uczestniczyć będą w zajęciach edukacyjnych, konkursach i wycieczkach związanych

z  postacią  patronki  miasta.  Autorkami   innowacji  i  koordynatorkami  działań  są

mgr Edyta  Marek  i  mgr  Joanna  Ślusarczyk.  Zapraszamy  uczniów  i  rodziców

do aktywnego udziału w realizacji zadań zaplanowanych w ramach innowacji.

 



Innowacja pedagogiczna
„Śladami św. Edyty Stein – patronki miasta”

Rok szkolny 2018/2019

 
1. Organizatorzy i adresaci innowacji:

Organizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa w Lublińcu. Koordynatorami działań jest
mgr Edyta Marek i mgr Joanna Ślusarczyk. Innowacja pedagogiczna adresowana jest do uczniów
klas I – III i rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu.
 

2. Założenia innowacji:

Głównym założeniem innowacji jest kształtowanie postaw patriotycznych, poznanie historii
miejscowości oraz ludzi tworzących tę historię –  w formie innowacyjnego projektu z dziedziny
regionalizmu.

3. Cele innowacji:

- wyposażenie uczniów w podstawowy zasób wiedzy o patronce miasta – św. Edycie Stein,
-  zachęcanie  do  pamięci  o  ważnych  postaciach  i  wydarzeniach  historycznych  związanych
z Lublińcem,
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności i poszanowania dla dziedzictwa kulturalno - historycznego
własnej miejscowości i szkoły,
- kształtowanie poczucia własnej tożsamości,
- rozwijanie postaw patriotycznych, miłości do Małej Ojczyzny,
- rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów i ich zdolności artystycznych.
 

4. Metody pracy:
 
metoda  projektu,  metody  aktywizujące,  pogadanki,  eksponujące,  programowe,  praktyczne,
wycieczki.

5. Czas trwania innowacji:  wrzesień 2018 - listopad 2018r.

6. Działania szkoły w ramach innowacji:

- Spotkania z ciekawymi ludźmi,
- Zwiedzanie Muzeum św. Edyty Stein,
- Wycieczki do miejsc związanych z postacią św. Edyty Stein,
- Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących patronki miasta: najważniejsze fakty z życia
św. Edyty Stein,
-  Przeprowadzenie  zajęć  edukacyjnych  dotyczących  nadaniu  miastu  imienia  św.  Edyty  Stein
(film, materiały z czasopism),
- Organizowanie konkursów szkolnych,
-  Udział  uczniów  w  konkursach  szkolnych,  związanych  z  postacią  św.  Edyty  Stein,  -
Przygotowanie pokonkursowej wystawy plastycznej.



7. Szczegółowy harmonogram działań:

Lp. Działanie
                          
                          Forma realizacji

  
Termin

1. Upowszechnienie działań 
innowacji pedagogicznej

Informacja o innowacji pedagogicznej na 
Radzie
 Pedagogicznej oraz na gazetce ściennej        
w bibliotece szkolnej.

wrzesień

2. Odwiedzanie miejsc pamięci, 
patronki miasta
 

Wycieczki do miejsc związanych z postacią, 
św. Edyty Stein,
Zwiedzanie Muzeum św. Edyty Stein,
 

wrzesień-
październik

3.
Przygotowanie prezentacji dla 
klas  2-3
 

Prezentacja multimedialna, wystawa. wrzesień -
październik

4. Przeprowadzenie zajęć 
edukacyjnych dotyczących 
patronki miasta 
 

Zajęcia edukacyjne dotyczące patronki 
miasta: najważniejsze fakty z życia.
Klasowe konkursy wiedzy o patronce 
miasta. Wykorzystanie dostępnych źródeł: 
film, artykuły z czasopism.

wrzesień
-październik -

listopad

5. Szkolny konkurs plastyczny Ogłoszenie konkursu plastycznego, „Kartka 
z życia św. Edyty Stein”, przygotowywanie 
prac.

październik

6. Przygotowanie pokonkursowej 
wystawy

Zebranie prac dzieci i wykonanie wystawy 
prac plastycznych - „Kartka z życia św. 
Edyty Stein”
 

listopad

7. Podsumowanie innowacji Opracowanie sprawozdania z innowacji Listopad



8. Przewidywane efekty:
Uczeń:
- czuje przywiązanie do swojej miejscowości, szanuje historię i kulturę Lublińca,
- prezentuje postawy patriotyczne,
- zna historię miasta, w którym mieszka,
- zna najważniejsze fakty z życia św. Edyty Stein – patronki miasta - związanego z wydarzeniami
historycznymi w naszej miejscowości,
- potrafi wskazać miejsca pamięci narodowej w naszym mieście zna historię z nim związaną ,
- zna ludzi zasłużonych dla miejscowości, miłośników historii,
-  tworzy  i  kultywuje  tradycje  kulturalno  -  patriotyczne  miasta  i  szkoły  poprzez  udział
w  uroczystościach  państwowych  i  szkolnych  oraz  konkursach  szkolnych  i  pozaszkolnych
związanych z postacią  św. Edyty Stein.

9. Sposoby ewaluacji:
 
Ewaluacja innowacji pedagogicznej dokonywana będzie na bieżąco na podstawie analizy działań
uczniów i ich zaangażowanie w poszczególne zadania w ramach innowacji.


