
Sprawozdanie z realizacji działań zaplanowanych w ramach innowacji: 

„Z rodziną po ścieżkach wartości” 

 

Innowacja realizowana była  w Szkole Podstawowej nr 9 w Gnieźnie, w roku szkolnym 

2021/22, przez blisko dziewięć miesięcy.  

Głównym celem innowacji było ukazanie, jak wielką wartością jest rodzina sama w sobie i jak 

ogromne ma ona znaczenie dla przekazywania innych wartości, a przez to dla rozwoju naszych 

uczniów. 

Mimo że przez kilka tygodni uczniowie przebywali na nauczaniu zdalnym, główne cele 

innowacji  zostały zrealizowane. 

Zachęciliśmy uczniów do rozwijania wspólnych zainteresowań w rodzinie (sztuka, muzyka, 

fotografia, podróże, kulinaria); ukazaliśmy, jak ważne jest czerpanie z życiowych doświadczeń 

rodziców i dziadków; zachęciliśmy rodziców do przekazywania dzieciom rodzinnych tradycji; 

podkreślaliśmy, jak wielkim bogactwem może być dla rodziny wspólne spędzanie czasu i 

ukazaliśmy szeroki wachlarz możliwości, jak ten wspólny czas rodzina może spędzać; 

propagowaliśmy podejmowanie rodzinnych działań na rzecz ekologii; na ile to było możliwe - 

włączaliśmy w życie szkoły rodziców i dziadków naszych uczniów. 

Uczniowie czynnie angażowali się w lekcje, na których przybliżana była zarówno wartość 

rodziny, jak i inne wartości, do których rodzina wychowuje; bardzo chętnie uczestniczyli w 

szeregu konkursach promujących te wartości (szczególnym zainteresowaniem cieszyły się 

konkursy: „Walentynki inaczej”, „Mój rodzinny ogród, mój balkon, moja działka”, „Nasze 

rodzinne majowe wyprawy”); chętnie skorzystali z zaproszenia do dzielenia się swoimi 

rodzinnymi tradycjami, pasjami i różnego rodzaju aktywnościami; licznie uczestniczyli w 

rodzinnym festynie z okazji Dnia dziecka zorganizowanym na terenie szkoły przy dużym 

udziale rodziców.  

Jesteśmy przekonani, że dzięki podjętym w ramach innowacji działaniom nasi uczniowie 

odkryli w jeszcze większym stopniu, jak wielką wartością jest rodzina, jak wiele dobra niesie 

ze sobą wspólnie spędzany z rodziną czas i dzielenie zainteresowań oraz do jak wielu innych 

wartości rodzina wychowuje. Ufamy też, że rodzice naszych uczniów z jeszcze większą 

świadomością podejmą swoją misję w przekazywaniu wartości swoim dzieciom, także poprzez 

jeszcze większe zaangażowanie w działania na rzecz szkoły, która dla ich dzieci jest przecież 

drugim domem.  
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