
nauczyciel Nazwa i cel innowacji realizowanej w 
roku szkolnym 2019/2020 w ramach 
projektu  
POWER SE 2018-1PL01-KA101-048852 
 

Opis innowacji 
 
 

 
Anna Przygoda 
 
Agnieszka Pyrgiel 
 
Agnieszka Plebanek 
 
Elżbieta 
Sienkiewicz 

1. Nazwa innowacji: 
CLIL DAYS 
       2.    Cel innowacji:  
- zachęcanie uczniów do pogłębiania 
wiedzy o świecie poprzez pracę metodą 
CLIL 
- kształtowanie wśród uczniów 
umiejętności pracy zespołowej oraz pracy 
samodzielnej  
 

Innowacja pedagogiczna  
CLIL DAYS 
- Język angielski 
- Klasy 1-3 SP 
- nauczanie systemem 
blokowym - cztery 
jednodniowe bloki tematyczne 
na temat pór roku  
 

Magdalena Dargan- 
Wasilewska 

1. Nazwa innowacji: 
Wydarzenia polityczne i ludzie w Wielkiej 
Brytanii i Stanach Zjednoczonych 
Ameryki, którzy zmienili bieg historii 

2. Cel innowacji: 
- pogłębienie wiedzy uczniów na temat 
zdarzeń politycznych i ważnych postaci 
historii Wielkiej Brytanii i Stanów 
Zjednoczonych Ameryki 
 

Innowacją kulturowa 
- Język angielski  
- Klasy 8 SP 

Magdalena 
Święcicka 

       1.    Nazwa innowacji:  
Projekt eTwinning  
„Umwelt In der Schule” 
       2.     Cel innowacji: 
- szerzenie idei ochrony środowiska 
 

Innowacja organizacyjno-
metodyczna 
- Język niemiecki  
- Klasy 7, 8 SP 
 

Małgorzata 
Ładzińska 

1. Nazwa innowacji: 
Zintegrowane nauczanie matematyki, 
historii i przyrody z elementami języka 
angielskiego na lekcjach w klasie 5 SP 
       2.   Cel innowacji: 
- ukazanie powiązań pomiędzy dziedzinami 
nauki  
- utrwalenie zagadnień z różnych działów 
matematyki  
 

Innowacja metodyczna 
- Język angielski 
- Klasy 5 SP 

Marta Kodura  1. Nazwa innowacji: 
Zjawiska przyrodnicze –  
The natural phenomena CLIL method 
       2.    Cel: 
- motywowanie uczniów do obserwacji i 
badania przyrody 
- kształtowanie postaw pro-
środowiskowych 

Innowacja programowo-
metodyczna 
- Język angielski  
- Klasy – 4-8 SP 
 
 
 
 
 
 



Izabela Kołando 1. Nazwa innowacji: 
Narzędzia TIC w nauczaniu słownictwa  
i struktur gramatycznych języka 
angielskiego  

2. Cel: 
- uatrakcyjnienie sposobu nauczania  
i uczenia się języka angielskiego 

Innowacja metodyczna z 
wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii 
- Język angielski 
- Klasy 6,7 SP 
 
 
 
 
 
 

Wioletta Żak  1. Nazwa innowacji: 
Deutsch nach Englisch   
(German after English) 

2. Cel: 
- ukazanie podobieństw miedzy językiem 
angielskim i niemieckim 
 

Innowacja metodyczna z 
wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii 
- Język niemiecki i angielski 
Klasy 4,5,8 SP 

Elżbieta Grocholska 
Teresa Zawadzka 
 
 

1. Nazwa innowacji: 
Innowacja pedagogiczna w pracy z 
dziećmi z SPE z wykorzystaniem metody 
CLIL 

2. Cel: 
- rozwijanie kompetencji językowych  
w zakresie mówienia, czytania i pisania 
 

Innowacja pedagogiczna 
- Język angielski 
- Klasa 6c 

 


