
Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2018/2019 
 
Autor / realizator   
Tytuł innowacji  

Okres 
realizacji 

Adresaci 
innowacji 

Założenia innowacji 

Marzena Boćwińska  
„Uczniowie autorami  
procesu własnego uczenia się” 
 

01.11.2016 - 
21.06.2019 

uczniowie  
klasy III cG 

wsparcie ucznia w dokumentowaniu procesu 
uczenia się oraz nauczyciela w skutecznym 
nauczaniu 

Autor: Marzena Boćwińska 
Realizator: Elżbieta Dras 
„Uczniowie autorami  
procesu własnego uczenia się” 
 

01.11.2016 - 
21.06.2019 

uczniowie  
klasy III a 

Ewa Skórzewska-Popek 
„Spotkania ze sztuką teatralną, 
filmową i dziennikarską” 
 

01.10.2017 - 
31.05.2019 
 

uczniowie  
klasy VII b 

wzbogacenie zasobu wiedzy i zainteresowań 
uczniów poprzez stały kontakt  
ze współczesnym życiem kulturalnym, 
poznanie źródeł kulturoznawczych, twórców 
teatru, telewizji, radia, wydawnictw 
książkowych i czasopiśmienniczych oraz 
współtworzenie kultury 
 

Elżbieta Dras 
„Tabletowe piątki” 
 

13.11.2017 - 
20.06.2019 

uczniowie 
klasy III a 

wykorzystanie tabletów, smartfonów w celu 
uatrakcyjnienia zajęć z różnych edukacji, 
nauka przez zabawę w nowoczesny  
i przystępny sposób 
 

Elżbieta Dras 
„Motywowanie uczniów  
z wykorzystaniem technologii 
IT w codziennej pracy 
nauczyciela. Platforma Class 
Dojo - to jest to!” 
 

13.11.2017 - 
20.06.2019  

uczniowie 
klasy III a 

motywowanie uczniów poprzez organizację 
procesu edukacyjnego z wykorzystaniem 
zasobów platformy i aplikacji Class Dojo 

Magdalena Zosiuk 
„Angielskie słówka 
śpiewająco” 
 

14.09.2018 -
31.05.2019  
 

uczniowie  
klasy VI a  

rozwijanie i poszerzanie słownictwa, 
doskonalenie umiejętności językowych,  
w szczególności rozumienia ze słuchu  
i wymowy, zwiększenie atrakcyjności  
i efektywności zajęć językowych 
 

Ewa Praduń  
„Techniki audiowizualne  
na lekcji języka angielskiego” 
 

14.09.2018 -
31.05.2019  

uczniowie  
klasy VII c  

wykorzystanie materiałów wideo jako medium 
edukacyjnego w zakresie literatury, dramatu, 
muzyki, tańca,  tradycji, kultury kulinarnej oraz 
ważnych wydarzeń historii, rozwijanie 
umiejętności krytycznego, selektywnego 
wyboru niezbędnych informacji 
 

Elżbieta Kaczyńska 
Wioletta Mazur 
„Książka - wrota do kultury 
krajów Europy” 
 

01.10.2018 - 
31.05.2019  

uczniowie 
kl. 1a,1b,1c  
-zajęcia 
świetlicowe 

propagowanie czytania książek wśród dzieci  
w oparciu o literaturę autorów pochodzących  
z Polski, Estonii, Łotwy i Słowenii, zapoznanie 
z kulturą tych krajów 
 

Monika Szlagowska 
Elżbieta Kaczyńska 
Aneta Kowalewska 
„PoczytajMy w Ósemce” 
 

24.09.2018 - 
31.01.2019  

uczniowie  
klasy V b 

kształtowanie nawyków czytelniczych  
i rozwijanie zamiłowania do literatury oraz 
rozbudzanie zainteresowań książką, jako 
źródłem wiedzy i przyjemności, 
popularyzowanie czytelnictwa, zaktywizowanie 
do twórczego wysiłku, integrowanie 
społeczności szkolnej oraz promocja szkoły  
w środowisku pozaszkolnym 
 



Małgorzata Sawicka 
„Myślę logicznie, działam 
praktycznie” 
 

14.09.2018 - 
14.06.2019 

uczniowie  
klasy VI c 

realizacja obowiązującego w danej klasie 
materiału nauczania poprzez różnorodne 
ćwiczenia praktyczne oraz projekty edukacyjne 
rozwijające umiejętności wykorzystania wiedzy 
do twórczego rozwiązywania problemów 
 

Piotr Sadura 
„Maluch potrafi ratować” 
 

01.10.2018 - 
31.01.2019 

uczniowie 
klasy III a  
i klasy III b 

upowszechnienie wśród dzieci umiejętności 
właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia 
życia i zdrowia oraz zapoznanie uczniów  
z podstawową wiedzą z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy 
 

Marzena Boćwińska 
Beata Kawalec 
„Od kultury nauczania do 
kultury uczenia się” 
 

01.10.2018 - 
31.08.2021 

nauczyciele 
SP nr 8  
w Chełmie 

wyposażenie nauczycieli w takie kompetencje, 
cechy i predyspozycje, które definiują go jako 
nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 8 w 
Chełmie - organizacji uczącej się i stwarzającej 
sposobność wspólnego uczenia się oraz 
kreatywnego rozwiązania problemów 
 

Marzena Stadnik 
Iwona Synowiec 
„Kraina, która się w sercu 
zaczyna” 
 

01.10.2018 -  
31.05.2021 

uczniowie  
klasy IV c 
i klasy IV d 

tematyka regionalno-turystyczna ma na celu 
przybliżyć uczniom region przez bezpośredni 
kontakt z przyrodą i dorobkiem kulturowym 

Berenika Zdunek 
„Odpowiadam śpiewająco” 

01.10.2018 - 
21.06.2019 

uczniowie  
klasy III b 

wykorzystanie założeń neurodydaktyki  
w połączeniu z muzyką, elementami tańca  
i swobodnej improwizacji, zachęcenie  
i motywowanie uczniów do świadomego 
procesu uczenia się i zapamiętywania 
 

Kamil Kaszak 
„Z siatkówką za pan brat” 

01.10.2018 - 
20.06.2019 

uczniowie  
klas IV-VI 

realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych  
z piłki siatkowej, poszerzonych o elementy 
cross treningu 
 

Lidia Sułek 
Alicja Wojcieszuk 
„Razem czytamy i bawimy się” 
 

03.12.2018 - 
14.06.2019  

uczniowie  
klas I-III 

wdrażanie uczniów do odkrywania piękna 
literatury autorów polskich i zagranicznych, 
realizacja zadań wychowawczych  
i profilaktycznych poprzez formę teatralną 
 

Joanna Wicha 
Agnieszka Skubisz 
„Eksperymentuję, 
doświadczam, nowych wrażeń 
sobie dostarczam” 

01.01.2019 - 
31.05.2019 

uczniowie 
klas I-III 

pobudzanie dzieci do doświadczania i 
eksperymentowania, wspieranie w dążeniu  
do samodzielnego dochodzenia do wiedzy, 
zainteresowanie naukami matematyczno- 
-przyrodniczymi 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


