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K OMUNIKAT NR 35 
PRACOWNI EDUKACJI ZAWODOWEJ  

ROK SZKOLNY 2014/2015 
 

Dobre Praktyki. Katalog dobrych praktyk w edukacji 

 

15 czerwca 2015 roku w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15 odbyło 
się uroczyste Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2014/2015 
zorganizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 
we współpracy z  partnerami. Tradycją tego wydarzenia jest zaprezentowanie wybranych 
przykładów w zakresie innowacyjnej aktywności ŁCDNiKP oraz przedstawienie 
najnowszych projektów innowacyjnych prowadzonych w województwie łódzkim.  

Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji jest finałem całorocznej działalności 
instytucji i organizacji zmierzających z jednej strony do wytwarzania innowacyjnych 
rozwiązań, z drugiej zaś strony do ich całorocznego upowszechniania.  

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego od dwóch lat 
wydaje publikację „Dobre Praktyki. Katalog dobrych praktyk w edukacji” oraz czasopismo 
„Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji”. Jest ona miejscem gdzie szkoły pokazują, nad czym 
pracują i jak się wspierają. 

W ośmiu zeszytach Katalogu (zeszyty od 1 do 5 oraz od 7 do 9) zaprezentowano ponad 
1000 rozwiązań wdrożonych do praktyki edukacyjnej, które odpowiadają na konkretne 
wyzwania pojawiające się w szkole/placówce oświatowej i pokazują, komu pomagają. W tym 
Komunikacie dokonano przeglądu skatalogowanych dobrych praktyk pod kątem 
poszukiwania i wdrażania, przez szkoły i inne placówki oświatowe, nowych koncepcji 
i innowacyjnych modeli. Poniżej prezentujemy przykłady, które mogą być inspiracją do 
wprowadzenia podobnych rozwiązań w innych szkołach i placówkach oświatowych: 

- „Wychowanie zdrowotno-ekologiczne w przedszkolu NA zdrowie” (innowacja) – 
Przedszkole Miejskie nr 39; 

- „Z ekologią za pan brat” (innowacja) – Przedszkole Miejskie nr 53; 

- Nowoczesny model pracy z dzieckiem w przedszkolu – adaptacja koncepcji wielorakich 
H. Gardnera – Przedszkole Miejskie nr 76; 

- Innowacyjne rozwijanie wielorakiej aktywności dzieci – Przedszkole Miejskie nr 170; 

- „Edukacja multimedialna dzieci 6-letnich”, „Ekologiczno-zdrowotne działania twórcze 
dzieci w wieku przedszkolnym”, „Twórcza edukacja kompetencji językowej 
i  komunikacyjnej dzieci 5-6-letnich” (innowacje) – Przedszkole Miejskie nr 192; 
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- „Uczenie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej z wykorzystaniem 
multimediów” (innowacja) – Szkoła Podstawowa nr 11; 

- „Roztańczona klasa” (innowacja) – Szkoła Podstawowa nr 12; 

- „Wi ęcej niż pływać” (innowacja) – Szkoła Podstawowa nr 19; 

- „Rozwijanie sfery emocjonalno-społecznej za pomocą metody Ruchu Rozwijającego 
Weroniki Sherborne”, „Teatr dla nas”, „Co? Jak? Dlaczego?”, „Eko-smyki zmieniają 
nawyki”, „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jaś nie będzie umiał”, „Mały szef kuchni”, 
„Mały ratownik a pomaga jak dorosły” (innowacje) – Szkoła Podstawowa nr 29; 

- „Zwiedzaj, analizuj i obliczaj” (innowacja) – Szkoła Podstawowa nr 54; 

- „Pokochaj rośliny i zwierzęta”, „Zielona Łódź”, „Żyję zdrowo i ekologicznie”, 
„Innowacja programowa z wykorzystaniem treści ekologicznych w edukacji 
wczesnoszkolnej” (innowacje) – Szkoła Podstawowa nr 64; 

- „Wyginam śmiało ciało”. Zajęcia muzyczno-ruchowe w klasach IV-VI w oparciu 
o metodę Rudolfa Labana, z elementami tańca współczesnego (innowacja) – Szkoła 
Podstawowa nr 65; 

- „Mała ekonomia – zintegrowany program nauczania poszerzony o elementy wychowania 
ekonomicznego w klasach I-III”, „Rozwijanie aktywności ruchowej i umysłowej”, „Klasa 
z elementami edukacji europejskiej”, „Klasa europejska z elementami sportu” (innowacje) 
– Szkoła Podstawowa nr 79; 

- „Kolorowy ruch drogowy”, „Przez Łódź, Polskę, Europę wędrujemy w legendzie i bajce 
je poznajemy” (innowacje) – Szkoła Podstawowa nr 109; 

- „Strusiowe podróże małe i duże”, „Gry i zabawy matematyczne. Racjonalne 
wykorzystanie energii” (innowacje) – Szkoła Podstawowa nr 130; 

- „Rysuję, maluję, tworzę – innowacja z zakresu edukacji plastycznej”, „Cztery pory roku - 
innowacja przyrodnicza z elementami ekologicznymi, prozdrowotnymi i regionalnymi” – 
Szkoła Podstawowa nr 153; 

- „Przygoda z komputerem i kolorową ortografią”, „Mały kronikarz, dziennikarz, literat – 
rozwijanie aktywności literackiej ze szczególnym uwzględnieniem inwencji twórczej”, 
„Zabawy o zabarwieniu teatralno-filmowym” (innowacje) – Szkoła Podstawowa nr 162; 

- „Wiemy. Potrafimy. Ratujemy” (innowacja) – Szkoła Podstawowa nr 174; 

- „Elementy koncepcji planu daltońskiego oraz teorii inteligencji wielorakich jako droga do 
stymulowania rozwoju samodzielności i współpracy wśród dzieci w młodszym wieku 
szkolnym” (innowacja) – Szkoła Podstawowa nr 175; 

- „Technologia informacyjna w przyrodzie”, „Język angielski w kształceniu 
zintegrowanym”, „Mała biblioteczka profilaktyczna”, „Elementy przedsiębiorczości 
w edukacji wczesnoszkolnej”, „Mały turysta – obserwuję – dotykam – doświadczam – 
poznaję – odpoczywam”, „Młody przedsiębiorca”, „Z ortografią za pan brat”, „Mały 
informatyk”(innowacje) – Szkoła Podstawowa nr 199;  

- „Moda na matmę” (innowacja) – Szkoła Podstawowa nr 205; 

- Innowacyjna strategia pracy szkoły w oparciu o Plan Daltoński w Szkole Podstawowej 
ABiS „Szkoła dla dziecka” przy Wyższej Szkole Informatycznej; 

- „Klasa mundurowa”, „Popłyń z prądem, czyli jak mądrze korzystać z elektryczności” 
(innowacje) – Publiczne Gimnazjum nr 5; 
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- Działania innowacyjne w ramach zajęć technicznych i edukacji regionalnej – Publiczne 
Gimnazjum nr 21; 

- „Zaprzyjaźnij się z matematyką” (innowacja) – Publiczne Gimnazjum nr 22;  

- „Od Pitagorasa do Talesa” – zajęcia dodatkowe z matematyki na platformie e-
learningowej (innowacja) – Publiczne Gimnazjum nr 30; 

- Klasa ze zwiększoną liczbą godzin wychowania fizycznego (innowacja) – Publiczne 
Gimnazjum nr 36; 

- „Bezpieczeństwo publiczne” (innowacja) – Publiczne Gimnazjum nr 41; 

- Wirtualne laboratoria – sukces innowacji – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3; 

- Model kształcenia dla przemysłu na przykładzie współpracy ZST-I i Firmy P&G Gillette 
– Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych; 

- „Dziedzictwo kulturowe region gminy Stryków i gminy Głowno” (innowacja) – Zespół 
Szkół nr 1 w Bratoszewicach; 

- Innowacyjna metoda kształcenia języka angielskiego Language Bridge Technology – 
II Liceum Ogólnokształcące; 

- „Straż Graniczna” (innowacja) – XLII Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 4; 

- Szkolna Platforma Edukacyjna jako narzędzie wspierające naukę języka angielskiego 
(innowacja) – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8; 

- Model wspierania promocji kształcenia zawodowego – ŁCDNiKP; 

- Innowacyjność w promocji – Zespół Szkół Przemysłu Mody; 

- Charakterystyka wybranych działań innowacyjnych firmy Polskie Stowarzyszenie 
Dekarzy – Oddział Łódzki jako partnera Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 
w Łodzi oraz efektów procesów wdrożeniowych; 

- Charakterystyka wybranych działań innowacyjnych firmy Gillette Poland International 
Sp. z o.o. jako partnera Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi oraz 
efektów procesów wdrożeniowych; 

- Charakterystyka wybranych działań innowacyjnych firmy Chint Poland jako partnera 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi oraz efektów procesów 
wdrożeniowych; 

- Charakterystyka wybranych działań innowacyjnych firmy GALMET jako partnera 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi oraz efektów procesów 
wdrożeniowych; 

- Innowacje pedagogiczne i działalność twórcza nauczycieli na przykładzie Zespołu Szkół 
Zawodowych Specjalnych nr 2; 

- Dotyk żywiołu – Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 5 w Pabianicach; 

- Wieloraki Regionalek (innowacja metodyczno-programowa) - Szkoła Podstawowa nr 5 
w Konstantynowie Łódzkim. 

 
Zapraszamy zainteresowanych do odwiedzenia strony Łódzkiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego www.wckp.lodz.pl, gdzie w zakładce Dobre 
Praktyki. Katalog zamieszczono wszystkie opublikowane dotychczas zeszyty Katalogu 
dobrych praktyk w edukacji. W tych zeszytach znajduje się wiele opisów interesujących 
rozwiązań, projektów, konkursów i innych przykładów współpracy nauczycieli 
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z pracodawcami i szeroko rozumianym otoczeniem szkoły. Nasza publikacja ma wspierać 
w przenoszeniu rozwiązań na własny grunt szkoły i placówki. Chcąc adaptować rozwiązanie 
warto zwrócić uwagę: - na jaki problem ono odpowiada? - komu pomaga? - kto może je 
zastosować? - co wchodzi w skład rozwiązania? - jakie korzyści wynikną z jego wdrożenia?. 
 
Opracowanie:  
Grażyna Adamiec    
                    Janusz Moos 
 
 
             Dyrektor  
      Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego w Łodzi 
 
PS. Poniżej prezentujemy listę innowacji zgłoszonych do Łódzkiego Kuratora Oświaty, które będą wdrażane 
w roku szkolnym 2015/2016  
(na podstawie:  http://www.kuratorium.lodz.pl/data/other/wykaz_innowacji__-_kuratorium_oswiaty_w.pdf) 
 
I Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 
Nauczanie specjalistycznego języka angielskiego (programowa) 
  
Technikum w ZSP nr 19 w Łodzi 
Sterowanie procesami technologicznymi i zarządzanie produkcją nowoczesnych wyrobów włókienniczych 
(programowo-organizacyjna) 
 
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Żychlinie 
Klasa policyjno-prawna (programowo-organizacyjno-metodyczna) 
 
Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Głownie 
Czas był wybrany (programowo-organizacyjno-metodyczna) 
 
Gimnazjum nr 4 w ZSO w Tuszynie 
Język angielski i matematyka w praktyce nastolatka (programowo-organizacyjna) 
 
Szkoła Podstawowa nr 14 w Łodzi 
Poznajemy przyrodę ucząc się języka angielskiego (programowo-organizacyjna) 
 
Szkoła Podstawowa nr 83 w Łodzi 
Edukacja czytelniczo – medialna z elementami plastyki - czytanie, słuchanie, oglądanie czyli świata odkrywanie, 
Edukacja przyrodnicza z elementami ekologii, Łódź i okolice (programowo-organizacyjne) 
 
Szkoła Podstawowa nr 109 w Łodzi 
Od słowa do zdania..., mam w angielskim łatwość się wypowiadania (programowa), Łódź w kolorach 
(programowo-metodyczna), Kolorowy ruch drogowy (programowo-metodyczna) 
 
Szkoła Podstawowa nr 120 w Łodzi 
Dis ca – Powiedz to! (metodyczna) 
 
Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi 
Podróże z Syriuszem (programowa), Komputerowe królestwo (metodyczno-programowa) 
 
Szkoła Podstawowa nr 125 w Łodzi 
Żyję zdrowo, higieniczne i bardzo ekologicznie (metodyczno-programowa) 
 
Szkoła Podstawowa nr 149 z klasami integracyjnymi w Łodzi 
Dbamy o nasze zdrowie (mieszana, programowo-organizacyjno-metodyczna), Podróże po Europie 
(programowa), Pływanie dla zdrowie, bezpieczeństwa i sportu (programowo-organizacyjna), Pływanie 
środowiskowe (organizacyjna) 
 
Szkoła Podstawowa nr 153 w Łodzi 
Plastyczne, literackie i muzyczne podróże po dawnej Łodzi (programowo-organizacyjna), Kamishibai, czyli tworzę 
opowiadam, gram, niemiecki znam (metodyczno-organizacyjna)  
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Szkoła Podstawowa nr 172 w Łodzi 
Łódź - moja Mała Ojczyzna (programowo-metodyczna)  
 
Szkoła Podstawowa nr 173 w Łodzi 
Na tropie ekologii PM, Łódź –moja mała Ojczyzna (programowo-metodyczna), Uczeń bezpieczny w sieci 
(programowa), Mów śmiało (programowo-metodyczna) 
 
Szkoła Podstawowa nr 174 w Łodzi 
Mali przyjaciele Ziemi (metodyczna), Czytam, bo lubię  (programowo-organizacyjna) 
 
Szkoła Podstawowa nr 175 w Łodzi 
Elementy koncepcji planu daltońskiego i teorii wielorakich jako droga do stymulowania rozwoju samodzielności,  
odpowiedzialności i współpracy u dzieci w młodszym wieku szkolnym (organizacyjna) 
 
Szkoła Podstawowa nr 199 w Łodzi 
Mały sport – wielka radość (programowa), Let’s Get To Know Our European Friends Better (programowo-
organizacyjna), Przygody z przyrodą (programowa) 
 
Szkoła Podstawowa w Górkach Dużych 
Ortofrajda –nauczanie pisowni metodą kolorowej ortografii (organizacyjno-metodyczna) 
 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Pabianicach 
Rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów klas I –III szkoły podstawowej (programowo-metodyczna) 
 
Przedszkole Miejskie Nr 17 w Łodzi 
Poznaj prawdziwego przyjaciela (programowa) 
 
Przedszkole Miejskie Nr 66 w Łodzi 
We speak English, czyli mówimy po angielsku – zdobywanie umiejętności lingwistycznych w toku nauczania 
języka angielskiego w przedszkolu (organizacyjno-programowa) 
 
Przedszkole Miejskie Nr 81 w Łodzi 
Twórcza aktywność plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem niekonwencjonalnych  
technik plastycznych (programowa) 
 
Przedszkole Miejskie Nr 90 w Łodzi 
Arteterapia – terapia sztuką (metodyczno-programowa)  
 
Przedszkole Miejskie Nr 97 w Łodzi 
Ekoskrzat i środowisko (programowa), Portfolio -dokumentacja monitorująca rozwój dziecka z wykorzystaniem  
metody projektów (organizacyjno-metodyczna) 
 
Przedszkole Miejskie Nr 120 w Łodzi 
Wielostronne poznawanie świata –drogą do sukcesu dziecka (metodyczna) 
 
Przedszkole Miejskie Nr 144 w Łodzi 
Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, w wieku 3 –6 lat, z wykorzystaniem elementów kinezjologii  
edukacyjnej (metodyczno-organizacyjna) 
 


