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W artykule przedstawiono pojęcie i istotę innowacji. Określono jej cechy oraz 

rodzaje. Scharakteryzowano innowacje w oświacie według różnych. […] 

 

 

[Wybrane fragmenty tej publikacji] 

 

2. Cechy innowacji 

 

Cechy jakimi charakteryzują się innowacje mają wpływ na ich planowanie i wdrażanie. 

Znajomość tych cech ułatwia planowanie przedsięwzięć, zakresu ich realizacji, 

przewidywanie efektów, oporów wdrożenia itp. Cechy innowacji według E.M. Rogersa 

przedstawiono na rysunku 1. 

 

 

 

 

Względna korzyść innowacji określa stopień, do którego innowacja jest przyjmowana jako 

lepsza niż dotychczasowe rozwiązania. Podzielność innowacji to możliwość wypróbowania 

jej na mniejszą skalę, natomiast zgodność rozumiana jest jako stopień, do którego innowacja 

jest przyjmowana jako zgodna z istniejącymi wartościami, doświadczeniem oraz potrzebami 

potencjalnymi adaptatorów. Złożoność innowacji mówi o stopniu w jakim dana innowacja 

jest skomplikowana i zrozumiała dla użytkownika, a łatwość obserwowania określa stopień, 

do którego rezultaty innowacji są widoczne dla innych oraz możliwość przekazywania 

wyników i doświadczeń wynikających z zastosowania innowacji.  



Zatem innowacja powinna być: 

 

- celowa – z jasno określonymi efektami, jakie można dzięki niej uzyskać, 

- planowa – zawierająca przemyślany harmonogram działań i czynności, 

- zorganizowana – przewidująca potrzebne zasoby, ludzi i środki oraz kontrolowana – 

określająca sposób ewaluacji.  

 

3. Rodzaje innowacji w oświacie 

[…] W oświacie coraz istotniejszą rolę odgrywają innowacje. Zgodnie z Rozporządzeniem 

MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i 

eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki –„innowacja pedagogiczna to 

nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu 

poprawę jakości pracy szkoły”. Rozporządzenie definiuje, czym jest innowacja 

pedagogiczna, oraz dzieli innowacje na trzy grupy: programowe, organizacyjne i metodyczne. 

Innowacje pedagogiczne w ujęciu marketingowym umożliwiają nauczycielom świadczenie 

nowych usług na rynku edukacyjnym. Mogą obejmować zajęcia edukacyjne, całą szkołę, 

oddział lub grupę, nie mogą jednak prowadzić do zmiany typu szkoły oraz naruszać 

uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania, opieki oraz uzyskania wiadomości i 

umiejętności koniecznych do ukończenia szkoły (Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z 9 kwietnia 2002).  

 



 

 

[…] 
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