
INNOWACJA PEDAGOGICZNA 

 LIGA KLAS IV-VII  

Rok szkolny 2021/2022 

    „Dziedzictwo cywilizacyjne Europy - Grecja” 
 

Organizator i koordynator  innowacji: 
mgr Halina Włoszczyńska - nauczyciel bibliotekarz 

Cele:  
1. Wprowadzenie uczniów w dziedzictwo cywilizacyjne Europy - starożytna Grecja. 

2. Poznanie sylwetek myślicieli greckich –filozofów, matematyków, astronomów i in. 
oraz przedstawienie ich społeczności szkolnej. 

3. Rozwijanie krytycznego myślenia oraz rozumienie ewolucyjnego znaczenia myśli 
starożytnego świata i osiągnięć cywilizacyjnych w odniesieniu do rozwoju  świata 
współczesnego w dziedzinie m.in. sztuki i nauki, filozofii. 

4. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów m.in. informatycznych, czytelniczych, 
plastycznych, teatralnych, fotograficznych oraz muzycznych i naukowych. 

5. Doskonalenie umiejętności korzystania z narzędzi multimedialnych, korzystania z 
różnych źródeł informacji oraz doskonalenie ich gromadzenia, selekcjonowania            
i opracowywania oraz wykorzystywania z poszanowaniem praw autorskich. 

Czas trwania : od września 2021 r do czerwca 2022 roku. 

Organizatorzy i koordynatorzy poszczególnych działań:  
Halina Włoszczyńska – nauczyciel bibliotekarz, Małgorzata Więcław-Szafrańska-nauczyciel 
plastyki i techniki, Ewelina Niewiadowska-instruktor teatralny. Pomoc-wychowawcy klas IV-
VII oraz Robert Ogonowski-nauczyciel informatyki. 

Jury: Dyrektor szkoły – p. Stanisława Socha, wicedyrektor szkoły-p. Barbara Chojnacka oraz 
p. Halina Włoszczyńska-koordynator Ligi klas.  

 



Zasady współzawodnictwa:  
W Lidze Klas współzawodniczą ze sobą klasy IV-VII pod opieką wychowawców przy wsparciu 
nauczycieli przedmiotów w zależności od rodzaju zdania. Do każdego zadania wskazany jest 
nauczyciel(e) koordynujący wykonanie zadań przez uczniów w zespołach klasowych. Pomoc-
wychowawcy klas.  

 Szczegółową informację dla uczniów dotyczącą poszczególnych konkurencji Ligi klas-
poprzedzoną spotkaniem koordynatora z samorządem uczniowskim klas IV-VII-  
opracowują koordynatorzy poszczególnych  konkurencji i przedstawiają 
wychowawcom a wychowawcy uczniom najpóźniej 1 miesiąc przed wykonaniem 
zadania.  

 

Konkurencja 1 

„Mity greckie zatrzymane w kadrze”- do 25  X 2021 r. –koordynator-Halina 
Włoszczyńska ,  Małgorzata Więcław-Szafrańska (przygotowanie fotobudki- 
ściankijako tło fotografii), konsultacja teatralna, przygotowanie masek-Ewelina 
Niewiadomska. 

Jury oceniać będzie fotografię klasową z mitologicznej scenki w strojach 
greckich  bogów i bohaterów i in. wraz z rekwizytami do wybranego mitu. 

Wystawa fotografii „Mity zatrzymane w kadrze” –H. Włoszczyńska 

Konkurencja 2 

„Nauka starożytnej  Grecji” – do 17 I 2022 r.-koordynator –Halina 
Włoszczyńska  

Jury oceniać będzie prezentacje przez poszczególne zespoły klasowe sylwetek 
myślicieli greckich - matematyków, filozofów, astronomów i in. w formie 
plakatów a w razie nauki zdalnej –prezentacje w Power Point. (pomoc-Robert 
Ogonowski).   

Konkurencja 3 

Sztuka grecka - architektura, rzeźba, ceramika –do 25 III 2022 r.-koordynator-
Małgorzata Więcław-Szafrańska.  

Jury oceniać będzie prace plastyczno –techniczne (makiety i in. formy) 
wykonane przez zespoły klasowe. 

Losowanie koordynator –H. Włoszczyńska, samorządy klasowe. 



Konkurencja 4 

„Literatura grecka w teatrze i malarstwie (również muzyka i taniec grecki)  -
koordynator Halina Włoszczyńska, pomoc ZESPÓŁ ARTS-prezentacje koniec 
maja 2022 r. (w razie nauki zdalnej- prezentacje np. w formie filmików /pomoc 
wychowawcy klas i p. Robert Ogonowski). 

 Jury oceniać będzie występy teatralne uczniów-inscenizacje mitów greckich i 
bajek Ezopa lub ilustracje do tychże wykonane przez zespoły klasowe. 
 

 Jury podejmuje decyzję o ewentualnej dogrywce tak, aby wyłonić 
zwycięzców Ligi Klas IV-VII. 

 

 Klasa, która zgromadziła  najwięcej zwycięstw (najwięcej punktów w całej 
Lidze klas ) otrzymuje tytuł „Mistrza Ligi Klas  2020/21 oraz nagrodę. 

 

 

 Finał Ligi Klas 1 czerwca 2022 r. –wręczenie podziękowań, dyplomów i 
nagród oraz wystawa prac powstałych podczas trwania innowacji w roku 
szkolnym 2021/22. 

                                                                                 Opracowanie: 

                                 mgr Halina Włoszczyńska – nauczyciel bibliotekarz 

Wrocław, 9 IX 2021 r. 

 

 


