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Wstêp

(...) „Nowatorstwo pedagogiczne – dzia³alnoœæ nauczycieli i wychowawców, polegaj¹ca na ulepszaniu
wzorów pracy dydaktycznej i wychowawczej przez w³asne pomys³y racjonalizatorskie;  mog¹ one doty-
czyæ treœci, metod, œrodków oraz form organizacyjnych kszta³cenia i wychowania; nowatorstwo,
zwi¹zane z ¿ywo odczuwan¹ potrzeb¹ podnoszenia na wy¿szy poziom kreatywnoœci i doskona³oœci
szkolnictwa ró¿nych szczebli jest przedpolem twórczoœci pedagogicznej”.
(Okoñ W., Nowy s³ownik pedagogiczny, Warszawa1996)
(...) „W polskim systemie edukacyjnym przyjêto, ¿e nowatorstwem pedagogicznym mog¹ byæ nowe
rozwi¹zania programowe, organizacyjne lub metodyczne maj¹ce na celu poszerzenie lub modyfikacjê
z zakresu realizowanych w szkole (placówce) celów i treœci kszta³cenia, wychowania lub opieki albo
poprawê skutecznoœci dzia³ania szko³y (placówki). Innowacje mog¹ obejmowaæ nauczanie jednego,
kilku lub wszystkich przedmiotów; mog¹ dotyczyæ ca³ej szko³y (placówki) lub jej czêœci, czyli oddzi-
a³ów, klas, grup.
Uogólniaj¹c, nowatorstwo pedagogiczne nale¿y wi¹zaæ ze z³o¿on¹ dzia³alnoœci¹ innowacyjn¹ nauczy-
ciela, opart¹ na jego inwencji twórczej.”
(Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, Warszawa 2004)
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