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1. Tytuł

OTWÓRZ SERCE -POMÓŻ WIĘCEJ
2. Rodzaj innowacji

INNOWACJA WYCHOWAWCZA
3. Wstęp - uzasadnienie celowości wprowadzenia innowacji

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”.
Jak dzisiaj uczyć i wychować nasze dzieci, aby wyrosły na mądrych,
wrażliwych i odpowiedzialnych ludzi, by potrafiły okazać serce i nieść pomoc
istotom słabszym i potrzebującym? Jednym ze sposobów takiego wychowania
może być włączanie dzieci do akcji charytatywnych i społecznych, które
uwrażliwiają na potrzeby innych ludzi. Bezinteresowna pomoc drugiej osobie to
najlepsza nauka drugiego człowieka, nauka człowieczeństwa. To też nauka
udzielania pomocy i proszenia o nią.
Choroba, bieda, ograniczenia – nie są wstydliwymi sprawami.
To część życia i trzeba pamiętać, że w każdej chwili mogą one dotknąć każdego.
Pomagając bezinteresownie mieszkańcom Afryki, sprawiamy też, że świat, w
którym żyjemy, staje się bardziej ludzki, przyjazny. Nie jest bezdusznym
światem, w którym rządzi tylko pieniądz. Pamiętajmy, nawet najmniejsza
pomoc jest cegiełką, która buduje lepszy świat.

4. Adresaci programu
Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Opalenicy
Rodzice uczniów
Nauczyciele i pracownicy szkoły

5. Rozmiar przestrzenny
Innowacja będzie realizowana na terenie
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Opalenicy
-budynek

ul.Farna 5

64 – 330 Opalenica

-budynek

ul.Poznańska 37

64 – 330 Opalenica

6. Rozmiar czasowy
wrzesień 2019 - czerwiec 2020

7. Cele
„Każdy ma coś, co może dać innym.” (Barbara Bush)

CEL GŁÓWNY :
uwrażliwianie uczniów na potrzeby najbiedniejszych ludzi mieszkających w
Afryce, szczególnie dzieci, których życie przepełnione jest bólem, cierpieniem
czy niedostatkiem
dostrzeganie samotności,ubóstwa w środowisku, w którym żyją i wyjście mu
naprzeciw
zachęcanie do pracy na rzecz osób potrzebujących
aktywizowanie do działań na rzecz społeczności lokalnej

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Kształtowanie i rozwijanie empatii i wrażliwości społecznej
Budowanie poczucia własnej wartości i działania na rzecz wspólnego dobra
Nabywanie doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej

dla dobra wspólnego
Przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji
Umacnianie wrażliwości moralnej
Ponoszenie odpowiedzialności za siebie i innych
Opiekuńczość i gotowość do niesienia pomocy
Rozwijanie tożsamości
Krzewienie wartości obywatelskich takich jak: życzliwość, altruizm, tolerancja,
uczciwość, dobroć, empatia
Rozwijanie szacunku do innych ludzi
Budowanie otwartości i dialogu w kontaktach z przedstawicielami innych kultur,
narodów, religii
Uwrażliwianie na krzywdę drugiego człowieka
Wyrabianie nawyku dzielenia się z innymi
Wdrażanie do udzielania pomocy ludziom potrzebującym
Kształtowanie partnerstwa w działaniu, poczucia że razem możemy więcej

8. Sposób realizacji - metody i formy
METODY
poznawcze
aktywizujące
działania praktyczne

FORMY
Praca zbiorowa
praca grupowa
praca indywidualna

9. Zakres treści i harmonogram działań

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Lp.

Zadanie, działanie

Termin

Uwagi, zamierzone osiągnięcia

1.

Przystąpienie szkoły do
Zainteresowanie
Programu „Adoptuj
społeczności
szkołę” – współpraca z
szkolnej sytuacją
Fundacją
dzieci z krajów
REDEMPTORIS MISSIO
Afryki(
wykonanie
plakatów)

01.09.2019r
.

Objęcie opieką szkoły z Kamerunu (na 6 lat)

Program„Adoptuj szkołę”
– współpraca z Fundacją
REDEMPTORIS MISSIO
Adopcja Szkoły w RŚA kontynuacja

Rok
szkolny
2019 /2020

Przebieg, osoba
odpowiedzialna

Anna Szaj

Podpisanie umowy adopcyjnej
( dyrektor szkoły)

Kontynuacja pomocy szkole z Republiki Środkowej
Afryki
ROK II

2.

Współpraca z
Opalenickim Klubem
Włóczkersów

Grupa
,,Nitka i krzyżyk ”

Rok
szkolny
2019/2020

Kontynuacja współpracy,przekazanie ozdób
filcowych do czapeczek wykonanych dla dzieci z
Afganistanu. Współorganizowanie zbiórek darów na
rzecz podopiecznych Fundacji Redemptoriss Missio

Anna Szaj

3.

„Opatrunek na ratunek ” –
kolejna edycja akcji
Fundacji Pomocy
Humanitarnej
REDEMPTORIS MISSIO

Zbiórka środków
opatrunkowych,
przeznaczonych dla
dzieci ze szkół
misyjnych w Afryce

10.2019r.

Przekazanie do siedziby fundacji. Pomoc dzieciom z
krajów misyjnych.

10.2019

Wspólna modlitwa w intencji misji i misjonarzy.

Anna Szaj
Izabela Majorek
Edyta Węgrzyn
4.

Różaniec misyjny

Przeprowadzenie
nabożeństwa
różańcowego dla
dzieci Parafia św
.Mateusza

Anna Szaj
katecheci

5.

,,Marzycielska poczta’’

Rozpropagowanie
akcji w szkole
Anna Szaj

Rok
szkolny
2019/2020

Przygotowanie listów oraz laurek dla chorych dziecipodopiecznych ,,Marzycielskiej poczty’’
z okazji świąt , urodzin dziecka
Doskonalenie sztuki pisania listu
Klasowa wycieczka do Urzędu Pocztowego w celu
wysłania do adresata.
Korelacja międzyprzedmiotowa
język polski
doradztwo zawodowe

Przygotowanie
listów ,niespodzianek
dla chorych dzieci .

Wychowawcy
(nauczyciele języka
polskiego
katecheci)
dla chętnych
oddziałów klasowych
6.

,,Mój kolega z Afryki’’

„Z Janem Pawłem II na
misyjnych drogach”
wystawa

Wystawa
poświęcona misjom i
dzieciom krajów
misyjnych

28.11..2019
r.

Ukazanie warunków ,sytuacji życiowej ,problemów
dzieci żyjących w krajach misyjnych. Ukazanie
pracy misjonarzy jako nadziei dla potrzebujących

FESTIWAL NAUKI
ŚWIĘTO SZKOŁY
Ewelina Faralewska
Anna Szaj
Renata Kaczmarek

7.

„MISYJNE ANIOŁY”
1.”Anioły z misją”

2.Sprzedaż „Aniołów z
misją”.

Przygotowanie i
przeprowadzenie
warsztatów z
techniki decoupage.
Wykonanie,
ozdabianie
drewnianych
aniołków przez
uczniów,
nauczycieli,
rodziców ( zajęcia
kółka „Nitka i
krzyżyk”).
Anna Szaj, kółko,
chętni nauczyciele

12.2019r.

12.2019r.

Doskonalenie technik zdobniczych
Wykonanie aniołów z drewna, ozdobionych techniką
decoupage z przeznaczeniem na cele misyjne

Pozyskanie funduszy dla fundacji MISJA
KAMERUN o.Dariusza Godawy

Anna Szaj
8.

Świąteczny Kiermasz
Charytatywny
9.

,,Spotkanie z kolędą” Odwiedziny u pacjentów
Oddziału Opiekuńczoleczniczego w Opalenicy
10.

„Kup Pan Szczotkę” –
udział w akcji Fundacji
REDEMPTORIS MISSIO

Anna Szaj
GRUPA ,Nitka i
krzyżyk”
Ewelina Faralewska
Anna Szaj

Zbiórka szczoteczek
oraz past do zębów
dla dzieci ze szkół
misyjnych w Afryce
Edyta Węgrzyn

12.2019r.

Sprzedaż wytworów rękodzielniczych wykonanych
na zajęciach dodatkowych

01..2020r.

Spotkanie ,wspólne kolędowanie ,złożenie życzeń
świątecznych pacjentom oddziału.

02.2020r.

Zebranie, przekazanie artykułów higienicznych do
fundacji.

Izabela Majorek
Anna Szaj
11.

Misyjna Droga Krzyżowa

Przygotowanie i
prowadzenie
nabożeństwa Parafia
Św .Mateusza

03.2020r

Wspólna modlitwa w intencji dzieci z
najbiedniejszych krajów misyjnych.

MISYJNE JAJA

Przygotowanie
pisanek przez dzieci
i dorosłych

02-03.
2020r.

Zorganizowanie akcji dekorowania pisanek przez
mieszkańców Opalenicy.
Wystawa prac. Pozyskanie funduszy na cele misyjne

Zwierzaki dla Afryki
„Kura dla Madagaskaru”
–akcja Fundacji Księdza
Orione „Czynimy dobro”.

Zareklamowanie
akcji wśród
nauczycieli i
uczniów. Chętne
klasy przekazują 20zł
– adoptują kurę z
Madagaskaru –
certyfikaty dla klas.

03-04
2020r.

Przekazanie funduszy na zakup kur dla rodzin z
Madagaskaru.

12.

13.

Anna Szaj
Wychowawcy
14

Przyroda i życie moich
rówieśników w Afryce –
prezentacje.

Renata Kaczmarek

04.2020r.

Prezentacje na forum klasy, rozmieszczenie
wykonanych plansz w salach lekcyjnych i w
korytarzach szkolnych.

Edukacja w Tanzanii
(Afryka Wschodnia)

Prelekcja z pokazem
multimedialnym.

II semestr

Poznanie realiów życia ludzi w Afryce Wschodniej

15

p. Marzena
Wawrzyniak

10. Oczekiwane efekty
Uwrażliwienie dzieci i dorosłych na potrzeby ludzi z najbiedniejszych krajów
świata .Pozyskanie środków finansowych i przekazanie ich na cele
charytatywne. Pomoc rzeczowa dla szpitali i szkól misyjnych.

11. Środki, materiały, sprzęt
Większość działań odbędzie się bez kosztów lub w ramach kosztów własnych.
Część funduszy potrzebnych na zakup materiałów plastycznych do pracy
grupy rękodzielniczej ,,Nitka i krzyżyk” pozyskana zostanie od Rady
Rodziców lub sponsorów.

12. Osoby, instytucje wspomagające
Dyrekcja Szkoły
Rodzice
Nauczyciele
uczniowie

W trakcie realizacji innowacji współpraca z:
Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio
Centrum Kultury i Biblioteka w Opalenicy
- Opalenicki Klub Włóczkersów

13. Sposoby oceny
Innowacja zostanie oceniona poprzez zebranie opinii dzieci,rodziców
,nauczycieli na temat stopnia osiągniętych efektów

14. Ewaluacja :
Sprawozdanie z wykonanej pracy
Rejestr akcji charytatywnych
Zdjęcia z imprez
Informacje na stronie internetowej
Artykuły w prasie szkolnej
Podziękowania od osób i instytucji

Podczas realizacji innowacji ,zakładam ,ze ewaluacja polegać będzie na daniu
odpowiedzi na następujące pytania i zagadnienia:

-czy realizacja innowacji przebiega zgodnie z założeniami
-czy jest atrakcyjna dla uczniów
-czy przynosi zakładane efekty
-czy nie należy wprowadzić zmian w trakcie jej realizacji ( po I semestrze)
Pod koniec drugiego semestru zostanie przeprowadzona ankieta wśród
uczniów
Techniki ewaluacji
- obserwacja
- rozmowy z uczniami
- ankieta
Ewaluacja zostanie przeprowadzona na zakończenie II semestru.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

OTWÓRZ SERCE -POMÓŻ
WIĘCEJ

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich

w Opalenicy

