
Sprawozdanie z realizacji  Innowacyjnego Programu Nauczania  

„ Nasze wartości” 

 

Programem  Innowacji pt. ,,Nasze wartości” zostali objęci uczniowie klas IV-VI w roku szkolnym 

2016/2017 i był on realizowany w trakcie godzin do dyspozycji wychowawcy oraz  w trakcie lekcji 

języka polskiego i zajęć pozalekcyjnych. 

Założeniem tego programu  była praca nad jedną wartością  w ciągu miesiąca i obejmowała: 

1.Przeprowadzenie w każdym miesiącu jednej lub dwóch lekcji na temat danej wartości . 

2.Wykonywanie prac plastycznych, literackich  oraz prezentacji multimedialnych na temat danej 

wartości. 

3.Comiesięczne hasło reklamowe, rymowanka, cytat, przekład intersemiotyczny w obrębie danej 

wartości. 

4. Dokumentowanie wiedzy i umiejętności poprzez  prowadzenie portfolio. 

5.Odwoływanie się do tekstów kultury  i przykładów z życia codziennego. 

6.Próba przedstawienia jednej wartości w formie inscenizacji. 

7.Prezentowanie efektów prac uczniów w gazetce szkolnej ,,TO I OWO”, w formie gazetek 

tematycznych oraz na stronie internetowej szkoły. 

 

Z naszych doświadczeń i obserwacji codziennego życia wynika, że realizacja wychowania w duchu 

wartości jest aktualnie szczególnie konieczna ze względu na : 

-trudny okres dojrzewania, w którym poglądy grupy rówieśniczej stają się często dominujące; 

-pojawiający  się często relatywizm moralny, który zaciera granice między tym co dobre, a tym, co złe. 

-podważanie  autorytetów lub ich brak; 

-kreowanie świata poprzez media, które często kierują się tylko komercją. 

Odbiorcami tej innowacji pedagogicznej byli uczniowie klas IV- VI naszej szkoły, dla których 

jest to ,,czas  krystalizacji zainteresowań, doskonalenia myślenia konkretnego, kształtowania 

postaw wobec świata, a więc także formowania poczucia własnej tożsamości i wartości oraz 

budowania właściwych relacji międzyludzkich,,   

Innowacja pedagogiczna ,,Nasze wartości„ została opracowana na podstawie raportu z 

Mierzenia Jakości Pracy Szkoły, Planu Wychowawczego Szkoły oraz naszych doświadczeń 

jako nauczycieli i wychowawców w celu kształcenia u uczniów wartości „bycia” i ,,dawania”. 

Program ten stanowi niejako swoisty przewodnik po wartościach, jakie powinien prezentować 

człowiek, a które współcześnie nie są wystarczająco akcentowane. 

Konstruując Innowacyjny Program Nasze wartości uwzględniliśmy fakt, iż: 

„Prawidłowo ukształtowany system wartości staje się fundamentem zdrowia psychicznego”. 

Program Innowacji zawiera całość Podstawy Programowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Edukacji narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( dz. U. z 2009 

r.Nr4,poz.17). 



Wszystkie treści zawarte w w/w wymienionej Innowacji były realizowane przy wykorzystaniu 

różnorodnych metod i form , w tym Multimedialnej Bazy Wiedzy   i innych nowoczesnych 

technologii komputerowych.  

 

Ewa Brzezik , Bogusława Knotek , Zenobia Sieradzka 

 

 

 

 

 

 

 


