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Rodzaj innowacji: 

Innowacja programowo – metodyczna 

Zasięg: 

Innowacja będzie realizowana we wszystkich klasach drugich. 

Opis: 

Innowacja pedagogiczna pt. „Europa na wyciągnięcie ręki” nawiązuje do założeń podstawy 

programowej kształcenia ogólnego i stanowi rozszerzenie zawartych w niej treści. Wpisuje 

się również w realizację jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na 

rok szkolny 2020/2021, a mianowicie wykorzystania w procesach edukacyjnych narzędzi i 

zasobów cyfrowych oraz bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych. 

Założenia innowacji są zgodne z zadaniami wychowawczymi szkoły dotyczącymi rozwijania 

poczucia tożsamości narodowej i patriotyzmu oraz kształtowania postawy tolerancyjnego i 

otwartego na poznawanie świata młodego obywatela. 

Cele ogólne: 

• Kształtowanie ciekawości poznawczej. 

• Rozbudzenie zainteresowania uczniów krajami europejskimi. 

• Wzmocnienie postawy obywatelskiej i proeuropejskiej. 

• Kształtowanie postawy szacunku do kultury i tradycji innych państw 

europejskich. 

• Wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań i wykorzystywania 

technologii informacyjnej i komputerowej w celu wyszukiwania informacji 

oraz zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. 

 

Cele szczegółowe: 

 

Uczeń: 

• Rozwija postawę tolerancji wobec odmienności. 

• Poszerza wiedzę o wybranych 8 krajach europejskich. 

• Potrafi wskazać na mapie Europy poznawane państw, na ich stolice, 

rozpoznaje flagi. Zna legendę o powstaniu Europy. 

• Dostrzega związki polskiego dziedzictwa kulturowego z kulturą Europy. 



• Rozwija umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy. 

• Rozwija umiejętność wykorzystywania technologii komputerowej i 

informacyjnej w celu zdobywania i przekazywania zdobytej wiedzy. 

• Potrafi zaprezentować na forum klasy zdobytą wiedzę i umiejętności. 

• Zgodnie i aktywnie współdziała w grupie i na jej rzecz. 

 

Spodziewane efekty: 

• Wzbudzenie zainteresowania i poszerzenie wiedzy o wybranych państwach 

Europy. 

• Wzrost świadomości europejskiej z jednoczesnym poszanowaniem odrębności 

narodowej, 

• Wzrost poczucia własnej godności a także szacunku dla zachowań i postaw 

innych, Rozwinięcie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy. 

• Pobudzenie do przedsiębiorczości. 

• Wzrost aktywności i kreatywności uczniów. Podnoszenie jakości pracy szkoły. 

 

Warunki realizacji innowacji: 

Proponowany program innowacyjny „Europa na wyciagnięcie ręki” będzie realizowany od 

października do maja roku szkolnego 2020/2021. Każdego miesiąca uczniowie będą 

zdobywali wiedzę na temat innego europejskiego państwa. Realizowane podczas zajęć 

zagadnienia będą łączyły teorię z praktyką, pozwolą bliżej poznać kulturę, obyczaje i tradycję 

poznawanych państw. Podczas zajęć, w celu zdobywania, jak i przekazywania wiedzy, 

wykorzystywana zostanie technologia informacyjna i komputerowa oraz aktywizujące 

metody kształcenia. 

Harmonogram i tematyka podejmowanych działań: 

• Październik: Poznajemy Włochy 

• Listopad: Poznajemy Wielką Brytanię 

• Grudzień: Poznajemy Finlandię 

• Styczeń: Poznajemy Danię 

• Luty: Poznajemy Francję 

• Marzec: Poznajemy Holandię 

• Kwiecień: Poznajemy Belgię 

• Maj: Poznajemy Grecję 

 

Ewaluacja: 

Ewaluacja ma na celu sprawdzenie efektywności podjętych działań i skuteczności założonych 

celów. 

Narzędziami, które pozwolą na przeprowadzenie ewaluacji programu będą: 

• bieżąca obserwacja i analiza postępów uczniów w zakresie zdobywania wiedzy 

i nabywania nowych umiejętności; 

• wytwory pracy uczniów; 

• międzyklasowy test wiedzy o państwach Europy. 
 


