I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku

INNOWACJA PEDAGOGICZNA – PROJEKT
Tytuł
Rodzaj innowacji

Stworzenie i prowadzenie strony internetowej „Serwis filozoficzny”
Metodyczna i organizacyjna

Autorzy

Agata Faryniarz-Gumienna

Nauczyciel realizujący innowację

Agata Faryniarz-Gumienna

Miejsce realizacji

I Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Krzywoustego
ul. Szarych Szeregów 15
76-200 Słupsk

Czas trwania
Klasa i przedmiot innowacji

1 września 2014r. – 30 czerwca 2015r.
Klasa/grupa, w której zajęcia z filozofii prowadzi realizator projektu.
Przedmiot – filozofia.

Program na którym oparta jest
innowacja

Program nauczania filozofii w szkołach ponadgimnazjalnych.
Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Seria „Odkrywamy na nowo”.
Autorzy programu: Magdalena Gajewska, Krzysztof Sobczak
Wydawnictwo Operon.

Koszty/źródła finansowania
Wstęp

Brak.
Tworzone materiały dydaktyczne zarówno w ramach lekcji, jak i podczas
zajęd pozalekcyjnych stanowią bazę wiadomości oraz są obrazem pracy
uczniów. Umieszczenie materiałów w jednym (ogólnie dostępnym dla
zainteresowanych tematyką filozofii) miejscu sprzyja sprawniejszemu
dostępowi do już opracowanych treści, stanowi również bardzo dobry
materiał do doskonalenia umiejętności informatyczno – informacyjnych.
Prowadzenie tematycznej strony internetowej, jaką ma byd „Serwis
filozoficzny”,

staje
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informacyjnych,

usystematyzowania pracy, przydziału zadao i realizowania założeo
postawionych przed zespołem. Również poznanie i praktyczne stosowanie
przepisów

prawa
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internetowej,
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odpowiednich treści, symboli czy wizerunku osób, jest istotną kwestią w
dzisiejszym świecie.
„Dwie rzeczy napełniają umysł
coraz to nowym i wzmagającym się podziwem i czcią,
im częściej i trwalej się nad nimi zastanawiamy:
niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie”

Cele innowacji



Stosowanie nowych/nowoczesnych form i metod prezentowania
przygotowanych materiałów



Aktualizowanie wpisów, poruszanych tematów



Doskonalenie kompetencji informacyjnych, informatycznych,
medialnych oraz uczenia się

Opis innowacji



Inspirowanie uczniów do pracy zespołowej



Rozwijanie w uczniach umiejętności lidera grupy



Doskonalenie kompetencji twórczych

Innowacja polega na przygotowaniu i opublikowaniu wspólnie z uczniami
internetowego serwisu filozoficznego (strony WWW).

Warunki do osiągnięcia celów

• Opracowanie potrzebnych materiałów dydaktycznych, organizacyjnych
przez nauczyciela lub uczniów
 Stworzenie zespołu redagującego wpisy
 Przeszkolenie uczniów w zakresie prowadzenia strony internetowej (od
strony technicznej oraz praw autorskich, wizerunku osób itp.)

Ewaluacja

• Powstanie strony internetowej „Serwis filozoficzny”
 Ankieta ewaluacyjna na koniec roku szkolnego

