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Raport z realizacji innowacji pedagogicznej Akademia „Dwójki” II 

 w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 

 

 

1. Informacje ogólne 

 
Nazwa innowacji -  Innowacja pedagogiczna Akademia „Dwójki” II 

Miejsce realizacji  - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie 

Rodzaj innowacji – innowacja organizacyjno-metodyczna 

Autor  - mgr Halina Kotlińska  

Realizatorzy innowacji – nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego 

w Olsztynie: mgr Joanna Bieniecka – nauczycielka języka polskiego, trener Odysei Umysłu, 

mgr Bogumiła Berlińska – nauczycielka historii i społeczeństwa, mgr Anna Klimek – 

nauczycielka języka polskiego, mgr Sylwia Kuca – nauczycielka przyrody, mgr Lidia 

Marciniuk – nauczycielka przyrody i muzyki, mgr Anna Matraś – nauczycielka techniki i 

zajęć komputerowych, mgr Magdalena Sydoruk – nauczycielka muzyki i plastyki, mgr 

Jolanta Szewczyk - nauczycielka techniki, plastyki i zajęć komputerowych, mgr Anna 

Szałkowska – nauczycielka języka polskiego oraz historii i społeczeństwa, mgr Karolina 

Ziółkowska- nauczycielka przyrody, mgr Halina Kotlińska – nauczycielka języka polskiego 

oraz historii i społeczeństwa, wicedyrektor szkoły 

Adresaci innowacji -  uczniowie klas III – VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława 

Dąbrowskiego w Olsztynie 

Termin realizacji -  od 3 września 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku 

 

Podstawa prawna 

1/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły 

i placówki (Dz. U. Nr 56,poz.506).  

2/Uchwała nr 12/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława 

Dąbrowskiego w Olsztynie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia innowacji 

pedagogicznej Akademia „Dwójki”II 

3/ Informacja Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 czerwca 2016 r.  o 

wpisaniu do Rejestru Innowacji i Eksperymentów Kuratorium Oświaty w Olsztynie pod 

numerem I.5916. 

 

2. Cele innowacji 

 
Wspieranie rozwoju ucznia poprzez rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i  pasji, nabycie 

przez uczniów umiejętności  zdobywania i przekazywania wiedzy i doświadczenia dzięki 

uczeniu się w zespole, uczeniu innych i uczeniu się od innych. Zapobieganie syndromowi 

nieadekwatnych osiągnięć uczniów zdolnych. Poszukiwanie sposobów pracy  ułatwiających 

uczniom pokonywanie progów edukacyjnych (przygotowanie do II i III etapu edukacyjnego). 
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3. Realizacja innowacji 

 
W cyklu dwuletnim  realizacja działań innowacyjnych podzielona była na występujące 

po sobie, ujęte w harmonogram  kolejne etapy pracy, angażujące wszystkie osoby 

realizujące innowację:  

a) Opracowanie planów zajęć dodatkowych przygotowujących uczniów klas IV- VI 

(Bakałarzy) do sesji Akademii „Dwójki” w zakresie edukacji historycznej i regionalnej, 

przyrodniczej i ekologicznej, artystycznej oraz twórczego rozwiązywania problemów. 

b) Nabór uczniów do Akademii „Dwójki” z klas III – VI. 

c) Opracowanie przez realizatorów innowacji scenariuszy sesji, materiałów pomocniczych, 

kart pracy,  narzędzi do ewaluacji. 

d) Sesje  Akademii „Dwójki” – cyklicznie prowadzone zajęcia tematyczne dla  uczniów klas 

trzecich prowadzone przez uczniów klas IV-VI pod opieką nauczycieli. 

e) Ewaluacja i podsumowanie pierwszego i drugiego  roku innowacji. Opracowanie 

wniosków i rekomendacji. 

f)Przedstawienie wyników ewaluacji na posiedzeniu plenarnym rady pedagogicznej. 

g) Opracowanie Raportu  z realizacji innowacji pedagogicznej Akademia „Dwójki”II. 

 

Przebieg zajęć - Terminarz i zakres treści sesji Akademii „Dwójki”II 

 

Lp. Zadania Osoby odpowiedzialne/ 

Terminy 

Zakres treści 

1.  

Opracowanie 

scenariusza i realizacja 

sesji Akademii Dwójki 

o tematyce historycznej 

i regionalnej 

 

Bogumiła Berlińska 

Anna Szałkowska 

25 X 2016 

30 V 2017 

28 II 2018 

29 V 2018 

 

Poznaję moją szkołę. Uczeń: poznaje początki szkoły, 

potrafi opisać tradycje i zwyczaje szkolne, pełnić rolę 

przewodnika po Izbie Pamięci, umie zaprezentować 

realizowane projekty, osiągnięcia uczniów, ma 

poczucie przynależności do społeczności szkolnej. 

Nasz patron. Uczeń: Potrafi przedstawić 

najważniejsze wydarzenia z życia patrona szkoły 

Jarosława Dąbrowskiego i umiejscowić jego biografię 

w chronologii historii Polski, zna fakty związane z 

nadaniem imienia szkole, potrafi zlokalizować 

miejsca, w których pojawia się imię patrona. 

Baśnie i legendy  warmińskie źródłem wiedzy o 

regionie. Uczeń:  poznaje baśnie i legendy regionu, 

sylwetki twórców regionalnych, potrafi wymienić, 

nazwać i  opisać   święta religijne, tradycje,  zwyczaje  

rodzinne w domu przodków i swojej współczesnej 

rodziny; rozumie związki pomiędzy przeszłością a 

teraźniejszością; potrafi wymienić obyczaje związane 

z życiem człowieka i cykliczną zmianą pór roku. 

Czy znasz język, którym posługiwali się twoi 

przodkowie, czyli  folklor słowny naszego regionu 

Uczeń: poznaje słownictwo gwarowe  związane z 

domem, rodziną; wyjaśnia pochodzenie  nazwisk, 

przezwisk, przydomków na dawnej Warmii; poznaje 

przysłowia, porzekadła ,zagadki, powiedzonka i 

przyśpiewki w gwarze warmińskiej 

 

2. Opracowanie 

scenariuszy i realizacja 

sesji  Akademii 

Dwójki o tematyce 

przyrodniczej i 

Sylwia Kuca 

Lidia Marciniuk 

Karolina Ziółkowska 

23 IX 2016 

22 II 2017 

Eksperymenty z powietrzem i wodą 

Uczeń: obserwuje doświadczenia, przeprowadza proste 

doświadczenia na podstawie instrukcji; wykonuje i 

opisuje proste doświadczenie wykazujące istnienie 

powietrza; wykazuje doświadczalnie, że czynnikiem 

niezbędnym do spalania jest tlen. 
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ekologicznej 26 IV 2018 

 

Składniki odżywcze w naszym pożywieniu. 
Uczeń: poznaje nową piramidę zdrowia, przeprowadza 

doświadczenia pozwalające wykryć w pożywieniu 

obecność cukrów, tłuszczy, białek; wyjaśnia wpływ 

sposobu odżywiania się na naszą kondycję fizyczną i 

psychiczną; proponuje działania sprzyjające zdrowemu 

stylowi życia. 

Eksperymenty : oddziaływania w przyrodzie, 

dźwięk. Uczeń:  podaje przykłady zjawisk 

elektrycznych w przyrodzie, demonstruje 

elektryzowanie się ciał i ich oddziaływania na 

przedmioty wykonane z różnych substancji;  wymienia 

źródła prądu w domowych urządzeniach 

elektrycznych, opisuje i stosuje zasady   bezpiecznego 

obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi; buduje 

prosty obwód elektryczny i wykorzystuje go do 

sprawdzenia przewodzenia prądu elektrycznego przez 

różne ciała, bada i opisuje właściwości magnesów  

oraz ich wzajemne oddziaływanie, a także 

oddziaływanie na różne substancje, wskazuje rodzaje 

źródeł dźwięku, bada doświadczalnie zależność 

powstającego dźwięku od np.  naprężenia i długości 

struny, bada rozchodzenie się dźwięków w powietrzu i 

ciałach stałych; porównuje prędkość rozchodzenia się 

dźwięku na podstawie obserwacji zjawisk 

przyrodniczych, doświadczeń lub pokazów. 

 

3. Opracowanie 

scenariuszy i realizacja 

sesji  Akademii 

Dwójki poświęconych 

działaniom 

artystycznym 

(wykonywanie ozdób 

bożonarodzeniowych i 

wielkanocnych) 

Jolanta Szewczyk 

Anna Matraś 

Magdalena Sydoruk 

12 XII 2016 

10 IV 2017 

23 III 2018 

25 IV 2018 

 

Cztery techniki: quilling  - kartki ozdobne, 

filcowanie – kwiatki, ozdabianie jaj wielkanocnych 

orgiami – serca, decoupage – ozdabianie form 

przestrzennych. Uczeń: poznaje różnorodne 

materiały, ich cechy i zastosowania, stosuje 

zróżnicowane technologie, posługuje się 

podstawowymi narzędziami, podejmuje działalność 

twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu 

plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji 

na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone 

materiały, narzędzia i techniki plastyczne); realizuje 

projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące 

kształtowaniu wizerunku i otoczenia człowieka oraz 

upowszechnianiu kultury w społeczności szkolnej i 

lokalnej (stosując także narzędzia i wytwory 

multimedialne). 

 

4. Opracowanie 

scenariuszy i realizacja 

sesji  Akademii 

Dwójki poświęconych 

twórczym zadaniom 

 i zabawom  

Joanna Bieniecka 

Anna Klimek 

16 I 2017 

14 III 2017 

Twórcze zabawy i rozwiązywanie problemów –gry i 

zabawy słowne, manualne, słowno-manualne 

Zdobycie umiejętności wykorzystania posiadanych 

wiadomości podczas rozwiązywania zadań i 

problemów: rozwiązywanie problemów rozbieżnych, 

spontanicznych, o charakterze słownym, manualnym, 

generowanie twórczych pomysłów i rozwiązań. 

Uczeń: uczestniczy w grach i zabawach 

wykorzystujących jego twórcze możliwości – gry 

słowne, tworzenie neologizmów, rozumienie 

dosłownych i przenośnych znaczeń słów i związków 

wyrazowych, generowanie konwergencyjnych 

rozwiązań problemów, nietypowego  użycia 

przedmiotów, działa zespołowo i indywidualnie. 
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5. Podsumowanie 

pierwszego i drugiego 

roku wdrażania 

programu innowacji 

Halina Kotlińska 

8 VI 2018 

Podsumowanie działań, przedstawienie wyników 

ewaluacji, wniosków i rekomendacji.  

 

 

Dokumentowanie i upowszechnianie innowacji 

Wdrażanie innowacji było dokumentowane w dziennikach zajęć dodatkowych rozwijających 

zainteresowania uczniów klas IV-VI, w dzienniku elektronicznym – realizacja zajęć z 

edukacji wczesnoszkolnej w klasach trzecich. 

Informacje o innowacji pedagogicznej, jej celach i założeniach, umocowaniu prawnym, 

wyniku ewaluacji, wnioskach i rekomendacjach,  jak też o  przebiegu sesji oraz spotkań 

podsumowujących innowację pedagogiczną  znajdują  się na stronie internetowej szkoły w 

zakładkach: innowacje pedagogiczne oraz wydarzenia (w okresie od października 2016r. do 

czerwca 2018r.). 

 

 

5. Monitorowanie i ewaluacja, zastosowane narzędzia 

 
Do przeprowadzenia monitoringu i ewaluacji innowacji Akademia „Dwójki” II 

zastosowano: 

- systematyczny monitoring wdrażania innowacji  prowadzony przez jej autorkę a zarazem 

osobę odpowiedzialną za wdrożenie Akademii „Dwójki”II – analiza scenariuszy zajęć 

prowadzona wspólnie z realizatorkami, obserwacje wszystkich sesji Akademii „Dwójki”, 

rozmowa z realizatorkami bezpośrednio po zajęciach, badająca ich poziom satysfakcji, 

odczucia, wnioski do dalszej pracy  formułowane „na gorąco”; 

- wywiady z Bakałarzami (uczniami klas IV-VI przygotowującymi sesje Akademii „Dwójki” 

II prowadzone każdorazowo po ich udziale w sesjach; 

- ewaluacja cząstkowa po każdej sesji Akademii „Dwójki”II skierowana do uczniów klas 

trzecich obecnych na spotkaniach, badająca poziom zainteresowania i satysfakcji uczestników 

zajęć– krótkie ankiety z trzema  piktogramami  oznaczającymi: tak, nie do końca, nie. 

- ewaluacja mid-term po pierwszym roku wdrażania innowacji – ankieta skierowana do 

realizatorów innowacji oraz wychowawczyń klas III obecnych na sesjach Akademii - 

narzędzie opracowane w Formularzu Google i udostępnione respondentom online  
-ewaluacja sumująca na zakończenie wdrażania innowacji: 

a) ankieta skierowana do uczniów klas trzecich przeprowadzona z użyciem Metodników 

b) spotkanie podsumowujące i wywiad ustrukturyzowany  przeprowadzony przez autorkę 

innowacji z jej  realizatorami. 

 

Wyniki ewaluacji 
Wdrożenie innowacji odbywało się zgodnie z założeniami i zaplanowanym w pierwszym i 

drugim roku harmonogramem działań. Odbywające się cyklicznie sesje przeznaczone dla 

uczniów klas trzecich były poprzedzone przygotowaniami Bakałarzy w ramach zajęć 

dodatkowych  prowadzonych przez nauczycielki uczestniczące w realizacji działań 

innowacyjnych. 

 Obserwacje sesji pozwalały stwierdzić wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny 

przeprowadzonych spotkań. Nauczycielki- realizatorki innowacji w rozmowach po 

zakończeniu poszczególnych sesji wyrażały satysfakcję i zadowolenie z 

przygotowania uczniów i przebiegu spotkań. Uczniowie klas IV-VI byli bardzo 
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dobrze przygotowani do prowadzenia mini-wykładów z historii szkoły, wiedzy o 

patronie, poświęconych wiadomościom o regionie, jego specyfice, obyczajom, 

dawnym wierzeniom i językowi; potrafili przeprowadzić pokazy naukowe z przyrody, 

zaprezentować w formie elektronicznej prezentacje o tematyce ekologicznej; 

wykazali się umiejętnością przekazywania instrukcji i wiadomości swoim młodszym 

kolegom, potrafili wejść w rolę moderatorów pracy w grupie, instruktorów działań 

twórczych i artystycznych. 

  Wywiady, w trakcie których uczniowie odpowiadali na pytania o poziom satysfakcji 

z wykonanej pracy, pokazały, że uczniowie traktowali swój udział w Akademii jako 

satysfakcjonującą przygodę o charakterze intelektualnym, emocjonalnym i 

społecznym. 

 Ewaluacja cząstkowa po każdej sesji Akademii „Dwójki” II skierowana do uczniów 

klas trzecich obecnych na spotkaniach, badająca poziom zainteresowania i satysfakcji 

uczestników zajęć, wykazała, ze sesje Akademii „Dwójki” II cieszyły się wśród 

trzecioklasistów dużym zainteresowaniem (83% odpowiedzi tak, 14 % - nie do 

końca,3% -  nie). 

 Przeprowadzona online w Formularzu Google (opublikowana 5 czerwca 2017r, 

wyniki zebrane 9 czerwca 2017r.)  w ramach ewaluacji cząstkowej ankieta 

skierowana do realizatorów innowacji (do 17 osób, z których wszystkie udzieliły 

odpowiedzi) zawierała  pytania o: 

- poziom organizacyjny innowacji (16 odpowiedzi – bardzo wysoki, 1 odpowiedź – średnio 

wysoki) 

- poziom merytoryczny innowacji (10 odpowiedzi – bardzo wysoki) 

- przydatność innowacji w procesie kształcenia ( 15 odpowiedzi – bardzo przydatna, 2 

odpowiedzi – przydatna) 

- poziom przepływu informacji między realizatorami innowacji (12 odpowiedzi – bardzo 

wysoki, 3 odpowiedzi – wysoki, 2 odpowiedzi – średni). 

Biorąc pod uwagę odpowiedzi respondentów na ostatnie pytanie, realizatorzy innowacji 

zadbali o poprawę przepływu informacji w drugim roku wdrażania innowacji, wykorzystując 

w lepszy sposób kontakty bezpośrednie, moduł wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz 

służbową pocztę elektroniczną. 

 Wyniki przeprowadzonej 11 i 15 czerwca 2018r.  Ankiety dla Żaków na zakończenie 

innowacji pedagogicznej Akademia „Dwójki”II pozwalają wysnuć wnioski, że 

trzecioklasiści byli zaciekawieni nową, do tej pory nieznaną im formą uczenia się. 

Odpowiedzi udzielone przez  109 uczniów  na pytania ankietowe były następujące: 

1/ Czy interesowały cię, podobały ci się sesje Akademii „Dwójki” – (tak - 91% odpowiedzi, 

trudno powiedzieć – 9%) 

2/Które ze spotkań były według ciebie ciekawe: 

a) przyrodnicze (tak - 74% odpowiedzi, trudno powiedzieć – 25%, nie – 1%) 

b) regionalne (tak – 79%, trudno powiedzieć – 21%) 

c) artystyczne (tak - 97%, trudno powiedzieć  - 3%) 

d) historyczne (tak - 65%, trudno powiedzieć – 33%, nie –2%) 

3/ Czy podobało ci się, że byli z twoją klasą uczniowie innych klas trzecich (tak - 67%, trudno 

powiedzieć – 31%, nie –2%)  

4/ Czy podobało ci się, że z trzecioklasistami pracowali uczniowie klas starszych(tak - 79%, 

trudno powiedzieć – 21%) 

 Na spotkaniu realizatorów innowacji dnia 8 czerwca 2018r. jej autorka przeprowadziła 

wywiad, którego celem było zebranie informacji oceniających innowację. 

Respondentki podkreśliły wartość  merytoryczną Akademii „Dwójki” II, jej wpływ na 

rozwój uczniów klas IV-VI, ich poczucie umiejętności merytorycznych, 
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komunikacyjnych, społecznych. Uznały za dużą wartość kontakt z uczniami klas 

trzecich, poznanie ich sposobu i tempa pracy, rozpoznanie poziomu wiadomości i 

umiejętności. Nauczycielki podkreślały również wpływ innowacji na ich osobisty 

rozwój zawodowy – podjęcie trudnego wyzwania, czasochłonnego, niełatwego pod 

względem organizacyjnym, wymagało bardzo dużego zaangażowania i wysiłku, ale 

też dawało satysfakcję. 

 

6. Efekty działań innowacyjnych  

 
W okresie dwóch lat realizacji innowacji pedagogicznej zostało zorganizowanych 16 spotkań  

(sesji Akademia „Dwójki”II), których autorami i realizatorami było 124 uczniów klas IV-VI 

(63 w pierwszym roku działań i 61 w drugim roku), a odbiorcami i czynnymi uczestnikami 

sesji   212 uczniów klas trzecich (108 w pierwszym roku i 104 w drugim roku wdrażania 

innowacji). Z uczniami pracowało przez dwa lata dziesięć nauczycielek II etapu 

edukacyjnego; w sesjach uczestniczyło, opiekując się uczniami i obserwując przebieg zajęć  

oraz pracę swoich uczniów, czternaście nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej (siedem w 

pierwszym roku wdrażania innowacji i siedem w drugim roku). 

Uczniowie klas IV – VI: poszerzyli  wiedzę, zdobyli nowe  umiejętności przedmiotowe 

wynikające z zakresu treści zajęć o tematyce historycznej,  regionalnej, przyrodniczej, 

ekologicznej, artystycznej; potrafili samodzielnie zdobywać wiedzę, poszukiwać, 

przetwarzać, selekcjonować i hierarchizować wiadomości, przekazywać swoje umiejętności 

młodszym uczniom, zaprezentować się na szerokim forum ogólnoszkolnym, podjąć 

długofalowy, wieloetapowy wysiłek, czerpać satysfakcję i radość ze współpracy z innymi 

uczniami i nauczycielem, oceniać swoje działania. 

Uczniowie klas III: potrafili zdobywać wiadomości i umiejętności w nowych warunkach 

szkolnych, poza systemem klasowo-lekcyjnym, uczyli się integracji i poczucia wspólnoty nie 

tylko ze swoim zespołem klasowym, poznawali nowe techniki uczenia się, uczyli się bawiąc i 

współzawodnicząc z uczniami z innych klas trzecich, poznali starsze koleżanki i kolegów, 

obserwując ich w działaniu, ucząc się od nich i ucząc się wspólnie z nimi, poznali 

nauczycieli, którzy będą ich uczyć w klasach IV-VIII, uczyli się prezentować na szerokim 

forum, poznali wiele technik pracy rozwijających kreatywność i samodzielność, podejmowali 

wysiłek oceny wydarzeń, w których uczestniczyli. 

Nauczyciele: twórczo wykorzystywali wiedzę i doświadczenie zawodowe, poszukiwali 

nowych metod i technik pracy z  uczniami zdolnymi, obserwowali  dobre praktyki 

pedagogiczne: poznawali różnorodne sposoby pracy z uczniami, efekty pracy innych 

nauczycieli, wymieniali się między sobą wiedzą i doświadczeniem, poznawali uczniów klas 

III- VI, obserwując ich w działaniu. 

 

 

7. Wnioski i rekomendacje 

 
Realizacja programu  innowacji pedagogicznej Akademia „Dwójki”  przebiegała zgodnie z 

jego założeniami. 

Wzbogaciła  i upowszechniła katalog metod, form i technik pracy z uczniem, stosowanych w 

szkole. 

Sesje Akademii „Dwójki” wspierały uczniów klas trzecich w przygotowaniu do II etapu 

edukacyjnego, wpływając na złagodzenie progu edukacyjnego. 
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Uczyły Bakałarzy (uczniów IV-VI) podejmowania długofalowego wysiłku, pracy metodą 

projektu, umiejętności prezentowania własnych osiągnięć, uczenia się poprzez uczenie 

innych, oceny własnych działań. 

Realizacja  innowacji wyzwalała w uczniach aktywność twórczą, pozytywne emocje, radość z 

obcowania ze sobą w dużej w grupie rówieśniczej. 

Poszerzyła ofertę szkoły o nowy rodzaj  pracy z uczniami obu etapów edukacyjnych. 

Wpłynęła na rozwój osobisty nauczycieli,  którzy podjęli się wykonania nowego wyzwania 

edukacyjnego, wymagającego od nich nieszablonowego spojrzenia na pracę dydaktyczno-

wychowawczą. 

 

 

Opracowała 

Autorka innowacji 

Halina Kotlińska   


