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INNOWACJA „BLIŻEJ EUROPY” poszerzająca wiedzę o wybranych krajach europejskich 

 

 

Nasza szkoła od kilkunastu lat corocznie realizuje projekty, 

programy edukacyjne lub różnorodne innowacyjne działania.  

Po sześcioletnim okresie realizacji programów związanych 

tematycznie z różnymi regionami Polski i Małopolski, przyszedł 

czas na zmianę.  

Pomysł na innowację inspirowany był potrzebą integracji treści 

nauczania o środowisku geograficznym i dorobku kulturalnym  

krajów europejskich, które uczniowie poznają na różnych 

przedmiotach edukacyjnych. Innowacja ma w swoim założeniu 

uatrakcyjnić zajęcia szkolne i jednocześnie odpowiednio 

kształtować różne aspekty postawy uczniów. Jej wprowadzenie ma 

w szczególności przyczynić się do eliminacji postaw świadczących 

o braku otwartości i tolerancji wobec innych kultur europejskich  

w dobie dynamicznych zmian demograficznych na naszym 

kontynencie. Założenia te są zgodne z zadaniami wychowawczymi 

szkoły dotyczącymi rozwijania poczucia tożsamości narodowej 

i patriotyzmu oraz kształtowania odpowiedniej postawy tolerancji. 

Innowacja „Bliżej Europy” kierowana jest do uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18;  

wiele z jej założeń realizowane będzie również w czasie zajęć w klasach 1-3.  

Realizacja innowacji odbywa się w trakcie godzin wychowawczych i innych zajęć edukacyjnych, w czasie wolnym od zajęć  

(na przykład wieczory filmowe) oraz w dniu finału (21 marca 2018). Część wydarzeń uzależniona jest od finansowego wsparcia 

Rady Rodziców. 

W ramach zajęć uczniowie: 

- zostaną zaproszeni do rozmowy o sześciu krajach europejskich: Francji, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Ukrainie 

i Niemczech na podstawie prezentacji przygotowanej przez zespół nauczycieli, 

- będą brać udział w różnych konkursach (plastycznych, muzycznym, ortograficznym, recytatorskim, z wykorzystaniem grafiki 

komputerowej, pięknego czytania, matematycznym „Europa w liczbach” i innych), 

- będą wykonywać dekoracje i gazetki związane z tematyką innowacji, 

- samodzielne przygotują piosenki pochodzące z omawianych krajów; najlepsze wykonania (po jednej piosence z każdego kraju) 

zostaną przedstawione w czasie Pokazu Talentów  „Bliżej Europy” (dotyczy chętnych uczniów/grup uczniów) 

- będą mieli okazję posłuchać utworów muzycznych charakterystycznych dla omawianego w danym miesiącu kraju (na przerwie 

śniadaniowej) oraz wziąć udział w dyskotece europejskiej, 

- zostaną zaproszeni na wieczór (lub wieczory w zależności od frekwencji) filmowy: wieczór francuski i brytyjski z repertuarem 

odpowiednim dla uczniów (można przynosić koc czy jaśka ), 

- skosztują w szkolnej stołówce potraw charakterystycznych dla kuchni omawianego w danym miesiącu kraju, 

- na lekcjach wychowania fizycznego zostaną zapoznani z dyscypliną sportową typową dla wybranych krajów europejskich. 

Razem przygotujemy kalendarz na r.sz. 2018/19 z najciekawszymi zdjęciami z okresu realizacji innowacji.  

Finał działań związanych z innowacją „Bliżej Europy” obfitować będzie w różne atrakcje, m.in. w: 

 występ tancerzy, którzy zaprezentują szkockie tańce i sposób ubierania kiltu,   

 turniej wiedzy o omawianych krajach europejskich,  

 naukę tańca, 

 zajęcia sportowe  

 degustację przysmaków połączoną z  prezentacją dotyczącą kuchni trzech krajów europejskich. 

Liczymy na współpracę z rodzicami i zainteresowanie ze strony uczniów. 

 


