INNOWACJA PEDAGOGICZNA- programowa (wychowawcza)
„Przyłapani na dobrym zachowaniu”
realizowana w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim
w roku szkolnym 2021/2022
Realizacja innowacji stwarza możliwość wspólnego zdobywania doświadczeń, poznawania
siebie i innych. Pozwoli dzieciom zbliżyć się do siebie i nawiązać dobre relacje. W życiu
sfera emocjonalna i społeczna jest bardzo ważna. To od niej w dużym stopniu zależy, czy z
dziecko wyrośnie szczęśliwe i znający swoją wartość.

Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klasy III . Czas realizacji innowacji obejmuje pierwszy
półroczu roku szkolnego 2021/2022.Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach
edukacji społecznej, oraz w trakcie prowadzonych zajęć. Niniejsza innowacja ma na celu
nawiązanie relacji rówieśniczych po nauczaniu zdalnym oraz zintegrowanie zespołu uczniów
w klasie. Działania z innowacji wpisują się w kierunki polityki oświatowej państwa w danym
roku szkolnym i w Program wychowawczo – profilaktyczny jak i plan wychowawczy.

Cel główny:
- nawiązanie dobrych relacji rówieśniczych oraz zintegrowanie zespołu uczniów w klasie.

Cele szczegółowe:
uczniowie doświadczają:
− pozytywnych wzmocnień w postaci pochwał, miłych doświadczeń w relacjach,
informacji do rodziców podkreślających właściwe zachowanie ich dzieci,
− wzmocnienia samooceny,
− dzielenia się z innymi własnymi doświadczeniami i przeżyciami,
− rozbudzania szacunku dla odmienności i różnorodności,
− rozbudzania empatii,
− wdrażania do samodzielnego formułowania myśli, poglądów,
− rozwijania kompetencji językowych dziecka (m. in. wzbogacanie słownictwa, dbałość
o poprawność stylistyczną i gramatyczną wypowiedzi, wypowiadanie się na podany
temat).

Założenia ogólne:
1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy III.
2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
– zapoznanie uczniów ze swoimi mocnymi stronami,
– wdrożenie pracy metodą wzmocnień pozytywnych.

Metody: z całą grupą, indywidualnie

Przewidywane osiągnięcia:
Uczniowie:
−

Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny,

−

Wykorzystują możliwości jakie daje otrzymywanie pozytywnych informacji na swój
temat.

−

Mają możliwość wzmocnienia swojej samooceny oraz pogłębienia pozytywnych
relacji.

−

Uczą się zwracać uwagę na pozytywne zachowania i je doceniać.

Podsumowanie
Zakończeniem innowacji będą zajęcia podsumowujące, na których uczniowie podzielą
się swoimi refleksjami odnośnie prowadzonych działań.
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