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INNOWACJA PEDAGOGICZNA 

„Biologia online dla maturzystów” 

 

 

 

Wstęp: 

Korzystanie z nowoczesnych technologii ICT w szkole to dobra droga wprowadzania młodego człowieka do 

społeczeństwa informacyjnego i ułatwienie komunikacji nauczyciela z uczniem przygotowującym się do 

matury. Szkoła tym lepiej przygotowuje do życia, im w większym stopniu owe życie wprowadza do szkoły. 

Zastosowanie ICT w procesie uczenia się w szkole i w domu uczyni proces edukacyjny bardziej atrakcyjnym, 

otwartym i nowoczesnym, a przez to bardziej efektywnym. 

 

Idea innowacji: 

Innowacja „Biologia online dla maturzystów” polega na uczestnictwie w zajęciach z użyciem narzędzi ICT oraz 

korzystaniu z możliwości konsultacji on- line z nauczycielem biologii. 
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I INFORMACJE WSTĘPNE 

Rodzaj innowacji: metodyczna 

Czas trwania innowacji: listopad 2022 r. – kwiecień 2023 r. 

Zakres innowacji: Innowacja obejmuje treści z podstawy programowej biologii dla liceum ogólnokształcącego. 

 

II OPIS PROJEKTU 

Problematyka, opis zasad i sposób realizacji: 

Cel innowacji: 

 

1. Cel główny: 

● Rozbudzanie i pogłębianie motywacji uczniów do systematycznej i aktywnej nauki biologii w celu dobrego 

przygotowania się do matury z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT. 

 

2. Cele szczegółowe: 

 Odkrywanie swoich indywidualnych zdolności i predyspozycji do szybszego przyswajania wiedzy poprzez 

różne narzędzia ICT czyli wykorzystanie metody testów on- line, Web Quest, prezentacji multimedialnych, 

filmów edukacyjnych itp. 

 Nauka słownictwa biologicznego z sieci. 

 Utrwalenie treści biologicznych zawartych w podstawie programowej. 

 Kształcenie swoich umiejętności technicznych poprzez częsty dostęp do nowoczesnych technologii. 

 

Metody, formy i środki realizacji: 

Innowacja będzie realizowana – zgodnie z przyjętym ramowym planem – w trakcie zajęć pozalekcyjnych oraz na 

zajęciach prowadzonych społecznie, a także poprzez korzystanie z zadań egzaminacyjnych przesyłanych na 

Classroom oraz konsultacje on-line z nauczycielem biologii. W trakcie zajęć edukacyjnych dominować będzie metoda 

: 

1. pracy grupowej nad zadaniami egzaminacyjnymi 

2. korzystanie z zasobów edukacyjnych zamieszczanych na stronie internetowej 

3. aktywne szukanie informacji pochodzących z różnych źródeł, ich selekcjonowanie i przetwarzanie. 

Przewidywane efekty: 

 Przewidywane, szczegółowe wyniki realizacji innowacji zostaną sprawdzone na podstawie wyników egzaminu 

maturalnego oraz przy każdym temacie zajęć, w czasie rozwiązywania zadań podsumowujących , ponadto poprzez 
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wyniki uzyskane przez uczniów na sprawdzianach i kartkówkach . Uzasadnione jest to względami praktycznymi, gdyż 

umożliwia nauczycielowi prowadzącemu zajęcia sprawdzić osiągnięcia uczniów po zrealizowaniu konkretnego tematu. 

 

 Ewaluacja innowacji: 

Ewaluacji będzie podlegać: 

1. atrakcyjność innowacyjnych metod dla ucznia, 

2. praktyczność i użyteczność – stopień wyposażenia uczniów w wiadomości i umiejętności, które wykorzystają 

na egzaminie maturalnym jak i w dalszym etapie kształcenia, 

3. strategia – czy stosowane metody pracy na zajęciach i typ konsultacji on- line są skuteczne. 

Ewaluacja innowacji będzie przeprowadzona wśród wszystkich realizujących go uczniów po pierwszym roku 

wdrażania, aby ocenić efekt końcowy działań innowacyjnych. 

Natomiast dopiero cykl dwuletni wdrażania innowacji pozwoli na obiektywną ocenę jej skuteczności, ponieważ na 

podstawie wyniku jednego rocznika uczniów nie ma pewnego punktu odniesienia. 
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