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KARTA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ PROWADZONEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRÓDKU 

Nazwa innowacji / temat 
 
 

Rozmawiać warto z każdym - wywiad 

Imię i nazwisko 
autora/autorów 

Maria Abramowicz, Iwona Lech, Elżbieta Greś 

Imię i nazwisko 
osoby/osób 
wdrażających innowację 

Maria Abramowicz, Iwona Lech, Elżbieta Greś 

Termin wprowadzania, 
Czas trwania 

Wrzesień 2021 – czerwiec 2022 

Rodzaj innowacji 
pedagogicznej 

Programowa 
Organizacyjna 
Metodyczna  
Mieszana  

Osoby objęte 
działaniami  
 

Klasy: III a, VI a, VII c, V b 

 

Zajęcia edukacyjne 
objęte innowacją  
 

Język polski 

Opis innowacji pedagogicznej 

Uzasadnienie potrzeby 
innowacji (źródło 
pomysłu, wyniki 
diagnozy poprzedzającej 
wprowadzenia 
innowacji) 
 
 
 

Treści nowej podstawy programowej dość duży nacisk kładą na 

umiejętności przydatne w życiu. Umiejętność zadawania 

konkretnych  pytań i uzyskanie nań potrzebnych informacji nie 

jest rzeczą łatwą ani prostą. Redagowanie pytań oraz układanie 

odpowiedzi  ma wpływ na przebieg rozmów, dyskusji, 

prezentacji, przeprowadzania wywiadów, czyli umiejętności, 

które przydadzą się uczniom w kolejnych latach.  

Chcemy, aby ćwiczenie wymienionych umiejętności umożliwiły 

dzieciom i młodzieży promocję szkoły na forum społeczności 

Gródka i okolic. Przeprowadzane wywiady zostaną zamieszczone 

w lokalnej prasie oraz na stronie szkoły, staną się  również 

materiałem do wykorzystania w czasie  przygotowań do 

jubileuszu 100 – lecia szkoły. 

 

Cele i zasady innowacji 
pedagogicznej, 
 na czym polega 
nowatorstwo 
opracowania 
 
 

Cele innowacji: 

- umiejętność porozumiewania się z konkretnymi osobami, 

układania pytań, 

- tworzenie spójnych wypowiedzi w wybranych formach 

gatunkowych – dialog, 

- poznawanie zasad przeprowadzania wywiadów, poznanie pojęć 



 
 
 

 
 

typu autoryzacja, 

- umiejętność przeprowadzania wywiadów, 

 

Praca nad wszystkimi etapami wywiadu i prezentowanie  jej 

efektów szerszej społeczności. Nauka współpracy i pracy w 

grupie. Umiejętność przyjmowania ról i odpowiedzialność oraz 

praca kilkoma krótkimi projektami.  

 

Spodziewane efekty 
innowacji pedagogicznej 

 

-cykl wywiadów  z ciekawymi ludźmi 

- umiejętność przeprowadzenia tej formy rozmowy 

- poszerzenie wiadomości uczniów na temat ich zainteresowań 

oraz pasji ludzi w ich najbliższym środowisku 

- pozyskanie materiału do wykorzystania podczas innych działań 

 
Opis innowacji 
pedagogicznej 
 
 
 
 

 
 

Innowacja dotyczy przede wszystkim edukacji polonistycznej w 

klasie III a, jak również  zajęć dodatkowych, podczas których 

będą przeprowadzane wywiady lub jako praca domowa. 

Podobnie w klasach V i VII c – lekcje języka polskiego jedna, 

dwie w miesiącu i zajęcia dodatkowe (projekt lub praca domowa) 

 

Wszystkie klasy będą się zajmowały przygotowywaniem 

wywiadów, ich przeprowadzeniem oraz opracowaniem 

poczynając od najbliższego środowiska(klasy młodsze) po coraz 

dalsze kręgi znajomych lub nieznajomych osób(klasy starsze).  

 
Sposoby ewaluacji  

W jakim czasie będzie 
przebiegać badanie efektów 
zakładanych zmian?  

W jaki sposób będziemy 
prowadzić ewaluację?  

Za pomocą jakich metod, 
technik i narzędzi 
badawczych?  

Kto będzie przeprowadzał 
badanie osiąganej jakości?  

Kto przeprowadzi analizę i 
weryfikacje zgromadzonych 
informacji? 

 

 

Ewaluacja będzie miała miejsce na koniec każdego miesiąca, 

kiedy to zostaną wypracowane efekty w postaci wywiadów 

zamieszczane w lokalnej prasie, na stronie szkoły lub fc oraz w 

salach lekcyjnych. 

 

Od października do lipca w kolejnych  numerach Wiadomości 

Gródeckich – Haradockija Nawiny zostanie zaprezentowany 

przynajmniej jeden wywiad. Jeśli okaże się, że wypracowanego 

materiału będzie więcej, gazeta wydrukuje więcej. 

 

Na koniec innowacji uczniowie spotkają się z redaktor naczelną 

lokalnej gazety, która dokona analizy powstałych  prac i 

podsumuje działania uczniów. 

 

Prace uczniów ocenią czytelnicy gazety lokalnej oraz goście i 

nauczyciele biorący udział w jubileuszu Szkoły Podstawowej w 

Gródku. 

 


