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Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: język polski, klasy 7b i 7c   

Adresaci innowacji: wszyscy uczniowie i uczennice klasy 7b i 7c 

Nauczyciele przewidziani do udziału innowacji: Lidia H. Prokopowicz 

Czas trwania innowacji: rok szkolny 2020/2021 

OPIS INNOWACJI:  

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA INNOWACJI:  

Wprowadzenie na lekcję języka polskiego w klasie VII elementów Edukacji Globalnej - zrealizowanie 9 tematów  

z zakresu Edukacji Globalnej w trakcie roku szkolnego;  

Tematy realizowane w ramach innowacji: 

Zakres zajęć: Teksty kultury: Pojęcia i umiejętności związane z 
Edukacją Globalną: 

Podstawa 
programowa 

Czytanie ze 
zrozumieniem tekstu 
popularnonaukowego 

Marcin Popkiewicz 
„Rewolucja 
energetyczna” 
(fragmenty) 

Akapit i jego rodzaje, argument, przykład, 
przesłanka, konkluzja  
Temat tekstu, intencje tekstu, językowe 
sposoby przekonywania czytelnika; 
Artykuł do szkolnej gazetki. Ekologia, 
ekologizm 

I. 2.1 2.2 2.4; III. 
1.2 1.3 1.4 1.5 
1.6 1.7 

Lektura 
obowiązkowa: 

„Na zdrowie” J. 
Kochanowski, 
„Człowiek i 
zdrowie” I. 
Krasickiego 

Czynniki wpływające na zdrowie ludzi w 
różnych regionach świata; sposoby 
wpływania na kondycję życiową i 
zdrowotną ludzi w różnych częściach 
świata. Zdrowie, zdrowy tryby życia. 

I. 1.1 1.2 1.7 1.8 
1.9 1.10 1.11 
1.12  
III. 1.4 1.5 1.7 2.4 
IV. 1. 6. 7. 8. 
 

Lektura 
obowiązkowa: 

„Opowieść 
wigilijna” Ch. 
Dickens. 

Ubóstwo wczoraj i dziś, globalny rynek, 
handel między narodowy; 

I:1.7,1.9-11, 2.7, 
III: 1.1-
2,1.7,IV:1.1-
2,1.6,1.8 

Lektura 
obowiązkowa: 

„Latarnik” H. 
Sienkiewicz 

Migranci i migrantki, uchodźstwo;  I: 1.7-9,1.11, 
III:1.4,1.7 

Lektura 
obowiązkowa: 

„Żona modna” I. 
Krasicki 

sprawiedliwy handel, zero waste, 
odpowiedzialna konsumpcja, etyczna 
moda 

I;1.9-10,2.1, III: 
1.1-2,1.7, 2.1-3, 
IV: 6, 8 

Lektura 
obowiązkowa: 

„Quo vadis” H. 
Sienkiewicz 

Pokój i konflikty na świeci, władza 
polityczna, demokracja i prawa człowieka; 

I: 1.7-11, 2.1-2, 
III: 1.6, IV: 1-2 
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Ćwiczenia 
redakcyjne: 

Rozprawka „Nowy 
wspaniały świat 
czy początek 
końca?” 

Zmiany klimatu, równość płci, 
zrównoważony rozwój, ubóstwo, 
edukacja, zdrowie 

III: 2.1 

Ćwiczenia 
redakcyjne: 

Wywiad z Agatą 
Kurek, założycielką 
KOKOword, firmy 
odzieżowej 
promującej ideę 
fair trade 

Konsumpcja, produkcja, finanse, globalny 
rynek i handel międzynarodowy 

I: 2.1, 2.5 III: 2.1 

Ćwiczenia językowe, 
komunikacja, 
elementy 
językoznawstwa 

Jak mówić o… 
większości świata. 
Niebezpieczeństwo 
jednej historii 

Zmiany klimatu, równość płci, 
zrównoważony rozwój, ubóstwo, 
edukacja, zdrowie, globalna północ, 
globalne południe; 

II: 2.3-7, III: 1.1-
2,1.4,1.6 

Ćwiczenia językowe, 
komunikacja, 
elementy 
językoznawstwa 

„Maj 1939” Z. 
Ginczanka 

Poezja, wojna, pokój, działania na rzecz 
pokoju 

II: 2.3-7, III: 1.1-
2,1.4,1.6 

 

1.  NA CZYM POLEGA NOWATORSTWO:  

1.1 Wprowadzenie elementów edukacji globalnej na lekcje języka polskiego w klasie VII daje szereg możliwości 

innowacyjnego rozwijania kompetencji kluczowych takich jak: krytyczne myślenie, synteza i analiza informacji, 

komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, twórcze myślenie. Na zajęciach uczniowie i uczennice ćwiczyć będą 

takie umiejętności miękkie jak: radzenie sobie ze złożonymi lub kontrowersyjnymi problemami, wyszukiwanie, 

selekcja i krytyczna analiza informacji na temat zagadnień lokalnych i globalnych, dostrzeganie różnych punktów 

widzenia, formułowania opinii na tematy globalne i wyrażanie ich poszanowanie praw innych osób, poszukiwanie 

alternatywnych i innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań życia codziennego.  

1.2 Uczniowie i uczennice będą mieli okazję porozmawiać, podyskutować i podebatować [patrz pkt. 1.5] na 

najbardziej aktualne tematy i interesujące ich zagadnienia lokalne oraz globalne. W trakcie zajęć zdobędą 

umiejętności kulturalnego wyrażania się, słuchania i odbierania komunikatów w duchu poszanowania 

różnorodnych perspektyw. Zajęcia z wykorzystaniem edukacji globalnej dają możliwość nauki krytycznego 

myślenia  i formułowania własnych opinii na tematy globalne – to wyjątkowa okazja, by uczniowie i uczennice 

mogli poszukać własnych rozwiązań, bez promowania jednej ideologii i gotowych odpowiedzi.  

1.3 Praca z tekstami kultury – lekturami obowiązkowymi i nieobowiązkowymi – zostanie poszerzona o wątki 

edukacji globalnej, co umożliwi uzupełnienie kontekstu prezentowanego materiału, odświeży jego odbiór, 

pokaże inne nieznane wcześniej uczniom i uczennicom perspektywy. Wprowadzenie wątków edukacji globalnej 

na lekcje, w trakcie omawiania tekstów kanonicznych, niezwykle uatrakcyjnia odbiór i wychodzi naprzeciw 

oczekiwaniom współczesnego odbiorcy. 

1.4 W trakcie zajęć zastosowane zostaną nowoczesne metody pracy z uczniami i uczennicami m.in. 

a) Metody dyskusyjne – elementy debaty oksfordzkiej; world cafe; 

b) Techniki dramowe; 

c) Metody z wykorzystaniem filmów i obrazów; 

d) Praca z historiami , narration; 
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1.5 Z wyżej przedstawionych metod najbardziej istotne wydaje się poczynione już częściowo wcześniej 

rozróżnienie na: debatę, dyskusję i rozmowę.  

a) Debata (ang. Debate), w tym debata oksfordzka, kształtuje umiejętność stawiania tezy, logicznego 

argumentowania, wypowiadania się na forum klasy bądź szkoły. W formule debaty oksfordzkiej 

uczniowie i uczennice muszą niejednokrotnie przygotować się do obrony tezy, z którą się osobiście 

nie zgadzają, tym samy uczą się przyjmować odmienny od swojego punkt widzenia; 

b) Dyskusja (ang. Arguing) skupia się na szybkiej wymianie argumentów i zachowaniu logicznego ciągu 

wypowiedzi mimo tempa pracy. Uczniowie i uczennice uczą się bronić własnych przekonań i 

asertywnie przekazywać swoje argumenty; 

c) Rozmowa (ang. Narration) skupia się na wymianie historii, cierpliwym wysłuchiwaniu doświadczeń. 

Kształtuje poczucie akceptacji rówieśniczej mimo różnicy perspektyw. Uczniowie i uczennice uczą 

się dostrzegać zmienność doświadczeń i wielorakość historii. Wysłuchują się z poszanowaniem 

swoich praw i przestrzeni.  

PRZEWIDYWANE EFEKTY (KORZYŚCI DLA UCZNIÓW / SZKOŁY) :  

W trakcie trwania innowacji uczniowie i uczennice kontynuować będą pracę nad kształtowaniem najważniejszych 

wartości przewidzianych w podstawie programowej oraz aktywnie odnosić je do działania na co dzień. Podczas 

zajęć oprócz pracy na wartościach kształtowane będzie: 

a) poczucie osobistego wypływu – wiedza i umiejętności oparte na osobistych doświadczeniach i dobrych 

praktykach kolegów i koleżanek; 

b) motywacja do zaangażowania – chęć stania się częścią rozwiązania; rola członka i członkini lokalnej i 

globalnej społeczności; 

c) przygotowanie do działania – planowanie i wdrażanie możliwych lokalnych rozwiązań; 

d) umiejętność wyrażania własnej opinii oraz chęć do dzielenia się swoją perspektywą i doświadczeniem; 

e) umiejętności dyskusji (szybkość argumentowania), rozmowy (wysłuchiwanie historii, dzielenie się 

własną historią), debaty (stawianie tezy, argumentowanie, zmienność perspektyw). 

WARUNKI KADROWE I ORGANIZACYJNE NIEZBĘDNE DO REALIZACJ I DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH :  

Brak szczególnych warunków koniecznych do realizacji innowacji. 

FINANSOWANIE INNOWACJI (CZY WYMAGA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH) :  

Innowacja nie wymaga dodatkowych środków finansowych. 

EWALUACJI INNOWACJI:  

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczycielka przygotuje i przeprowadzi: 

a) ankietę ewaluacyjną dla uczniów i uczennic; 

b) sprawdziany wewnętrzne stanowiące pisemną diagnozę postępów uczniów; 

c) rozmowy indywidualne z uczniami i uczennicami. 

Analiza wyników uczniów i opracowanie wniosków z przeprowadzonych z nimi rozmów oraz wyniki klasyfikacji 

pozwolą ocenić realizację zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować dalszą 

pracę oraz ewentualnie zmodyfikować metody i formy pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej 

kontynuacji innowacji organizacyjnej w kolejnym roku szkolnym. Wszystkie wyniki, wnioski i uwagi zostaną 

opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione Dyrektorowi Szkoły. 
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