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I .Wstęp 

     Współczesny świat jest globalną wioską, pełną inności, wielowymiarowości. Różne kultury 

przenikają się wzajemnie, tworząc społeczeństwo patchworkowe. Jest w nim miejsce                   

na różne poglądy czy religie, często odmienne od tych będących filarami danego 

społeczeństwa. Młodzi ludzie, którzy są zmuszeni funkcjonować w takim świecie                               

są więc narażeni na zatracenie swoich korzeni, a więc własnej świadomości, poczucia 

tożsamości narodowej, a często nawet miłości do swojej ojczyzny. Józef Piłsudski powiedział, 

iż „Ten kto nie szanuje  i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości         

ani prawa do przyszłości”. Aby zapobiec temu zjawisku należy zacząć od korzeni - własnego 

pochodzenia, historii swojego miejsca, kultury i jej dorobku w wymiarze „małej” 

społeczności, regionalnego patriotyzmu. Działania w tym zakresie należy podejmować                                                

już od najmłodszych lat. Region, w którym mieszkamy, pochwalić się może bogatymi 

tradycjami, olbrzymim dorobkiem kulturowym, zabytkami  i pięknym krajobrazem. Przesłanki 

te skłoniły do wprowadzenia niniejszej innowacji. 

 

II. Założenia ogólne 

     Innowacja skierowana jest do uczniów klas IV-VIII naszej szkoły. Zadania będą realizowane 

w ramach zajęć edukacyjnych. Projekt dotyczyć będzie poznawania przeszłości                                      

i teraźniejszości naszej miejscowości. Nastąpi to poprzez przygotowanie drzewa 

genealogicznego każdego ucznia, spotkania z przedstawicielami starszego pokolenia naszej 

społeczności, wycieczki, zwiedzanie ciekawych zakątków, zabytków historycznych i 

sakralnych, prezentacji multimedialnej prezentującej historię naszej miejscowości. 

 

III. Cele innowacji 

Cele ogólne: 

1. Głównym celem innowacji jest wzbudzenie ducha patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży, 

utrwalenie poczucia dumy z pochodzenia rodzinnego, regionalnego, narodowego. 

2. Pomoc uczniom w zdobywaniu wiedzy o województwie, gminie i jej wsiach: historii, 

znajomości zabytków, położeniu geograficznym.  
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3. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, świadomość własnych „korzeni”                                      

oraz odnajdywania źródeł wartościowych w dziedzictwie kulturowym regionu poprzez m.in.: 

poznanie najbliższej okolicy, zbieranie informacji o wydarzeniach historycznych.  

4. Popularyzacja wiedzy na temat bliższego i dalszego regionu: tradycji, zabytków kultury i 

historii. 

5.Rozwijanie aktywnych form wypoczynku. 

6.Dostrzegane potrzeb ochrony dóbr kultury i pielęgnowanie walorów regionu. 

Cele szczegółowe: 

1.Poszerzenie wiedzy o historii swojej rodziny i regionu poprzez rozwijanie wiadomości i 

umiejętności na podstawie źródeł historycznych, wywiadów z przedstawicielami starszego 

pokolenia rodziny oraz naszej społeczności. 

2.Popularyzacja wiedzy na temat regionu, zabytków kultury oraz obrzędów. Ukazywanie,          

iż „mała” Ojczyzna również może być piękna i interesująca. 

3.Wyrabianie postaw szacunku wobec dorobku kulturowego regionu. 

4.Rozwijanie umiejętności poznawania, obserwowania otaczającego środowiska. 

5.Wdrażanie do aktywnego udziału w poznawaniu przeszłości. 

6.Rozwijanie samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności za wykonywane zadania. 

 

IV. Metody i formy 

Podające: pogadanki, rozmowy, opowiadania, opis, prezentacja multimedialna, wywiad 

rodzinny. 

Praktyczne: pokaz, wycieczki, obserwacja, doświadczenie, wykonanie albumu oraz wystaw. 

 

V. Przewidywane osiągnięcia 

1.Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych poprzez wprowadzenie nowych form 

aktywności. 

2. Wzrost zainteresowania wiedzą z zakresu genealogii, historii, kultury „dużej” oraz „małej” 

ojczyzny . 

3.Umiejętność planowania i przeprowadzania obserwacji, odpowiednich działań. 

4. Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wzmacnianie wspólnoty uczniów. 
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5. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród młodzieży i rodziców jako placówki 

dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków. 

 

VI. Ewaluacja 

Podsumowaniem projektu będzie konkurs, którego celem będzie sprawdzenie i utrwalenie 

zdobytych wiadomości oraz organizacja wystawy „Ocalić od zapomnienia”. Pokaz starych 

zdjęć dla dzieci i młodzieży w celu wzmocnienia poczucia własnej tożsamości. 

 

VII. Podsumowanie 

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z nowych rozwiązań. Z 

działań projektu zostanie sporządzone sprawozdanie . 

 


