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Opis innowacji 
Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji pedagogicznej: 
Prowadzenie działań związanych z preorientacją zawodową zawarte jest w m.in. w Ustawie z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, które mówi, iż system oświaty zapewnia przygotowanie uczniów do 

wyboru zawodu i kierunku kształcenia. 

Jednym z zadań przedszkola jest między innymi rozbudzanie zainteresowań zawodami oraz preorienta-

cja zawodowa. Współczesna edukacja ma za zadanie kształtować osobowość dziecka. Zadanie to reali-

zowane jest przez rozbudzanie zainteresowania światem, rozwijanie indywidualnych zdolności po-

znawczych. Dzieci są ciekawe co się dzieje wokół nich, są ciekawi tego co dotyczy ich otoczenia, ich 

bliskich. Są ciekawi przede wszystkim swoich rodziców oraz dziadków, a między innymi ich zawoda-

mi. Poznanie ciekawych osób pracujących w różnych zawodach uczy szacunku do pracy i ludzi ją wy-

konujących. Innowacja „poznajemy zawody” ma służyć doskonaleniu procesu wychowawczo-

dydaktycznego oraz sprzyjaniu rozwojowi dziecka.  

 
 
 
 

Cele ogólne innowacji pedagogicznej 
Głównym celem innowacji jest poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez 

osoby dorosłe, uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka. Integracja dzieci z rodzicami, a tak-

że pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. 

 
 
 
 



  
Na czym polega nowatorstwo innowacji pedagogicznej 
Planowane zadania będą miały na celu kształtowanie prawidłowego stosunku do pracy ludzkiej, obda-

rzanie jej szacunkiem. Organizowanie spotkań z ludźmi pracującymi w różnych zawodach będą służyć 

dzieciom do wzbogacania swoich wiadomości oraz odkrywania swoich zainteresowań. Dzieci najlepiej 

czują się wśród swoich najbliższych dlatego organizowanie pogadanek i wyjść do miejsc pracy bliskich 

osób wzbudzi u nich zaufanie oraz otwartość. Ponadto zadania będą skupiać się na zabawie, która jest 

ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dzieci oraz pracach plastycznych i aktywnościach tea-

tralnych. 

 
 
 
 
 
 

Spodziewane efekty innowacji pedagogicznej 
Wyżej wymieniona innowacja w swoich założeniach ma sprzyjać osiąganiu następujących rezultatów: 

- Kształceniu umiejętności kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej; 

- Zrozumieniu wartości uczciwości oraz odpowiedzialności ludzi pracy; 

- Wzrostowi zrozumienia celowości pracy wykonywanej przez dorosłych; 

- Nauce twórczego myślenia; 

- Stwarzaniu możliwości bezpośredniego kontaktu z ludźmi danego zawodu; 

- Rozwijaniu pamięci i wyobraźni; 

- Rozwijaniu zainteresowań; 

- Rozwojowi ciekawości otaczającym światem; 

- Rozwijaniu umiejętności interpersonalnych oraz komunikowania się; 

- Podwyższeniu samooceny. 

 
 
 
 
 
 

Opis innowacji pedagogicznej 
   Innowacja jest odpowiedzią na realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej MEN                        

w roku szkolnym 2019/2020 oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego.                 

Każdy  z nas wie, że preorientacja zawodowa jest w dzisiejszych czasach ważnym punktem w edukacji 

dzieci i młodzieży. Omawianie i zapoznawanie dzieci z różnymi zawodami wywiera ogromny wpływ 

na rozwój małego człowieka. Rozmowy i prezentacja zawodów pomagają dzieciom odkrywać swoje 

zainteresowania. Odpowiedni sposób wprowadzenia dzieci w świat ludzi dorosłych, w świat pracy mo-

że spowodować utarcie ścieżki na dalsze życie dziecka. Bardzo ważne jest to jak przekazujemy dzie-

ciom tą wiedzę dlatego nie może w tym zabraknąć również zabawy. Dzięki niej dziecko od najmłod-

szych lat przezwycięża trudności w przystosowaniu się do otoczenia. 

Istotą zajęć będzie ukazanie pracy jako bardzo ważnej w życiu człowieka. Założeniem jest organizo-

wanie spotkań z przedstawicielami zawodów, organizacja wycieczek, prowadzenie zajęć edukacyjnych, 

wcielanie się w różne role, stosowanie różnorodnych zabaw i literatury. Naszym zadaniem będzie po-

szerzanie wiedzy dzieci o nowe pojęcia dotyczące danego zawodu. 

Zadania do wykonania związane z realizacją innowacji: 

- Opowiadania słowne o danym zawodzie (na bieżąco według planu pracy); 

-Słuchanie wierszy i śpiewanie piosenek (na bieżąco według planu pracy); 

-Spotkanie z przedstawicielami różnych zawodów, spotkania z rodzicami  (według planu pracy i we-

wnętrznych ustaleń); 

-Zorganizowanie kącików tematycznych. (na bieżąco); 

-Zabawy tematyczne i naśladowcze. (na bieżąco); 

- Prace plastyczno- techniczne. (na bieżąco); 

 

 
 
 
 
 



-Gromadzenie książek i czasopism o różnych zawodach. (na bieżąco); 

-Wykonanie albumu o różnych zawodach. (maj 2020). 

Spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki organizowane będą zgodnie z możliwościami zapraszają-

cych gości. 

 

Sposoby ewaluacji innowacji pedagogicznej 
Ewaluacja dokonywana będzie na bieżąco poprzez obserwacje uczestników zajęć, rozmowy z nimi 

będą stanowić informację zwrotną dla nauczycieli i osób prowadzących zajęcia oraz pogadanki.. 

Formami sprawdzania osiągnięć dzieci będą również prace dzieci wykonywane podczas zajęć 

dotyczących zawodów. 

 
 
 
 

Finansowanie innowacji pedagogicznej 
Koszt innowacji: bez dodatkowych kosztów finansowych. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Adnotacje Dyrektora Szkoły 
Data wpływu innowacji pedagogicznej 
 
 
 

 

Opinia Rady Pedagogicznej – data 
 
 
 

 

Podpis i data Dyrektora szkoły, zatwierdzający realizację innowacji 
 
 
 
 

 

 

 

 


