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INNOWACJA

PLANOWANIE, REALIZACJA, 
PODSUMOWANIE

PRZYKŁADY PROJEKTÓW

OPIS INNOWACJI

DZIAŁANIA ORAZ NARZĘDZIA TIK

Podczas wykładu omówię narzędzia cyfrowe, które mogą zostać wykorzystane podczas planowania, 
realizacji oraz podsumowania projektu edukacyjnego. Zaprezentuję przykłady projektów zrealizowanych      

z uczniami szkoły podstawowej oraz innowacji pedagogicznej realizowanej przy użyciu narzędzi TIK. 
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Proszę o odpowiedź na pytanie:

Jakiego przedmiotu uczysz?

1. Zeskanuj QR CODE lub
2. Wejdź na stronę: https://www.menti.com/i8q33ztjxw lub
3. Wejdź na stronę: Menti.com KOD: 52 09 87 3

MENTIMETER
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PROJEKTY

WebQuestyeTwinning uczniowskie
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Projekt uczniowski

Rozumiemy jako działalność uczniów i nauczyciela, dzięki której uczniowie wykonują 
samodzielnie lub z niewielką pomocą pedagoga, następujące czynności:

1. Wybór tematu. 
2. Opracowanie planu realizacji.
3. Realizacja projektu.
4. Prezentacja efektów projektu. 
5. Dokonanie ewaluacji.
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Przykład projektu

http://sp1katy.pl/prace-uczniow-projekt-kreatywny-szescian/
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Czym jest eTwinning

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) 
współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe 
nauczycieli.

https://etwinning.pl/czym-jest-etwinning/

Projekty eTwinning przybierają bardzo różnorodne formy. Są wśród nich bardzo krótkie (kilkudniowe), skupione na 
jednym konkretnym zagadnieniu, jak i wieloletnie, o wciąż poszerzającej się tematyce i działaniach.

Forma, tematyka, czas trwania, rodzaj użytych narzędzi, liczba partnerów zależy wyłącznie od samych uczestników 
projektu. Często zmienia się w trakcie realizacji dopasowując się do aktualnych potrzeb współpracujących.
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Czym jest WebQuest

WebQuest to rodzaj projektu, którego szczegółowa instrukcja opublikowana jest w sieci. 

Realizacja WebQuestu polega na rozwiązaniu przez uczniów zadań, problemów. 

Uczniowie pracują w oparciu o zaproponowane przez nauczyciela materiały, źródła.
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Struktura WebQuestu

❏ Wprowadzenie – opis projektu.

❏ Zadanie – opis zadania, które należy stworzyć.

❏ Proces – opis kolejnych kroków, jakie należy wykonać.

❏ Źródła – lista zasobów dostępnych w internecie potrzebnych do rozwiązania zadań.

❏ Ewaluacja – punktacja i sposób oceny wykonania zadań.

❏ Podsumowanie – podsumowanie projektu oraz prezentacja gotowych materiałów (efekty).
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Przykłady WebQuestów

https://doradca.oeiizk.waw.pl/wqlista.htm
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Przykłady WebQuestów
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Innowacja pedagogiczna
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Innowacja pedagogiczna
to rzecz nowo wprowadzana
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Po co nam innowacja?
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Wdrożenie innowacji pedagogicznej powinno wynikać                          
z potrzeb placówki. Działania powinny być:

❏ celowe - jasno określone efekty, które chcemy osiągnąć,
❏ planowe - zaplanowany harmonogram działań, 
❏ zorganizowane - wykorzystanie narzędzi, 
❏ kontrolowane - określony sposób ewaluacji działań.
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Innowacja pedagogiczna powinna zawierać: 
 

❏ opis innowacji,
❏ czas realizacji,
❏ uzasadnienie wprowadzenia innowacji,
❏ cel ogólny, cele szczegółowe,
❏ obszar tematyczny,
❏ harmonogram działań,
❏ metody pracy, formy pracy, środki dydaktyczne,
❏ spodziewane efekty podejmowanych działań,
❏ sposób przeprowadzenia ewaluacji działań innowacyjnych. 
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Innowacja pedagogiczna na zajęciach
koła matematycznego pt. „Matematyka w podstawówce”
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ZBIERANIE LEGO ZBUDUJCIE TO, CO JA

SŁUCHAJ I BUDUJ SYMETRIA
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OZOBOT EDISON

DASH@DOT
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CODDY FREE EUROBANK MATH DUEL

KÓŁKO I KRZYŻYK QUIVER
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MECZE MATEMATYCZNE
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- tabliczka mnożenia,
- odejmowanie pamięciowe,
- potęgowanie,
- pole prostokąta,
- pole powierzchni i objętość,
- kolejność działań,
- dzielenie z resztą...

KOSTKI
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Innowacja pedagogiczna dla uczniów klas IV - VIII pt. „Cyfrowa i kreatywna matematyka”

Uzasadnienie wprowadzenia innowacji

        Innowacja „Cyfrowa i kreatywna matematyka” jest moją odpowiedzią na podstawowe kierunki realizacji 

polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym 

zawartym w podstawie programowej dla drugiego etapu edukacyjnego. Potrzeba wprowadzenia innowacji 

pedagogicznej wypływa z chęci kontynuacji metod kształcenia na odległość stosowanych podczas edukacji zdalnej 

oraz wskazania uczniom sposobów na efektywne wykorzystanie narzędzi cyfrowych. Innowacja zakłada 

rozbudzanie zainteresowań matematycznych uczniów i rozwijanie ich kreatywności oraz najważniejszych 

umiejętności matematycznych, które potrzebne są w codziennym życiu.
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Innowacja pedagogiczna dla uczniów klas IV - VIII pt. „Cyfrowa i kreatywna matematyka”

Harmonogram działań:

- wykorzystanie narzędzi cyfrowych, zasobów Internetu – na bieżąco

- przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych – na bieżąco,

- wystawa prac uczniowskich – na bieżąco,

- obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia – październik 2020,

- Europejski Tydzień Kodowania CodeWeek – październik 2020,

- Kreatywne i zakręcone sześciany – listopad 2020,

- Tworzymy quizy - aplikacja Quizizz – grudzień 2020,

- Matematyka w życiu codziennym - zdjęcia i filmy – styczeń, luty 2021,

- Projekt „Matematyka i Wielkanoc” – marzec 2021,

- Tworzymy gry matematyczne - aplikacja LearnigApps – kwiecień 2021,

- Moja ulubiona matematyka - aplikacja Sway – maj 2021,
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Narzędzia do zbierania danych
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Narzędzia do zbierania danych

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hB8SJJvo40yYbRe5-dOxKwlZCc9eKf9IrqGX7LX
VA0tURTRESDFUSElVUjZTWTFTOVBXQ001WkRaTS4u

FORMS
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Narzędzia do zbierania danych

https://quizizz.com/join?gc=57190792

QUIZIZZ
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Narzędzia do zbierania danych

https://www.survio.com/survey/d/O1W1C1O6P9X5Y1Q1G

SURVIO
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Narzędzia do zbierania danych

formularz 
GOOGLE
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Ciekawe strony internetowe 
dla nauczycieli matematyki
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https://matmag.pl/

Matematyka dla szkół podstawowych
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https://www.matzoo.pl/

Matematyka dla szkół podstawowych
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https://pistacja.tv/

Matematyka dla wszystkich
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https://www.thatquiz.org/

Matematyka dla wszystkich
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https://pl.khanacademy.org/

Matematyka dla wszystkich
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https://www.geogebra.org/materials

Matematyka dla wszystkich
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https://szaloneliczby.pl/

Matematyka dla wszystkich
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https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/

Matematyka dla wszystkich
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https://www.mathsisfun.com/algebra/add-subtract-balance.html

Matematyka dla wszystkich
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http://www.dudamath.com/

Matematyka dla wszystkich
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https://www.nctm.org/Classroom-Resources/Illuminations/Interactives/Geometric-Solids/

Matematyka dla wszystkich
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http://matematykainnegowymiaru.pl/su/index.php

Matematyka dla wszystkich
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https://www.medianauka.pl/

Matematyka dla wszystkich
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https://epodreczniki.pl/

Matematyka dla wszystkich
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https://apps.mathlearningcenter.org/number-line/?fbclid=IwAR0XjuVz9iTXKrOoqoN5Sb0-MaefnEv0rQgcWoGbVxUg0Hg3sxYLbij4ruo

Matematyka dla wszystkich
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http://www.batmat.pl/

Matematyka dla szkół ponadpodstawowych
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http://www.batmat.pl/


http://www.math.edu.pl/

Matematyka dla szkół ponadpodstawowych
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http://pl.easima.com/#!1/3_h/ubWwf7Wwf7Rgzhf23/aP9g/2DfT0qt7V/s7R/sk2jYjZ1TxuPpFuNx6/Jid39rHwM=

Matematyka dla szkół ponadpodstawowych
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http://www.superbelfrzy.edu.pl/glowna/biale-tablice-do-pracy-on-line/

TABLICE ONLINE
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http://www.superbelfrzy.edu.pl/glowna/tablice-online-dla-wymagajacych-scislowcow-i-nie-tylko/

http://www.superbelfrzy.edu.pl/glowna/biale-tablice-do-pracy-on-line/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/glowna/tablice-online-dla-wymagajacych-scislowcow-i-nie-tylko/


CIEKAWE LINKI
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PADLET - blogi nauczycieli
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PADLET - generatory do wydruku i interaktywne
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PADLET - do wykorzystania na lekcjach matematyki
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Podsumowanie na PADLECIE 
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Bardzo proszę o opinie, sugestie, pytania...

https://padlet.com/joanna_palinska/powykladzie

https://padlet.com/joanna_palinska/powykladzie


Dziękuję za uwagę 

Joanna Palińska

joanna-palinska@o2.pl
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