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Wojsławice 22-24.09.2017 



Położenie  
fizyczno-geograficzne  

gminy Sitkówka-Nowiny 

(Kondracki 2009) 



Szkic geologiczny okolic Kowali wg J. Czarnockiego: 1 – dewon 
środkowy, 2 – dewon górny, 3 – karbon dolny, 4 – perm górny 

(Mizerski 1994) 



Lokalizacja obiektów geologiczno-górniczych w rejonie Kowali 
(Pabian 2012, na podkł. mapy topogr. Gminy Sitkówka–Nowiny, 

 WODGiK w Kielcach, 2008) 

 



Stanowisko nr 1 – Punkt widokowy obok Szkoły Podstawowej w Kowali  

Panorama kamieniołomu Trzuskawica (fot. G. Pabian) 



Kamieniołom Kowala (fot. G. Pabian) 



Stanowisko nr 2 – Punkt widokowy na kamieniołom Trzuskawica 

(fot. G. Pabian) 



Stanowisko nr 3 – kamieniołom Stara Trzuskawica  
(nieczynne wyrobisko odkrywkowe)  

Wejście do Jaskini Odstrzelonej oraz widok na drugi poziom eksploatacyjny wyrobiska  
(fot. G. Pabian) 



Kalcyt naciekowy (fot. G. Pabian) 



Stanowisko nr 4 – Kamieniołom w Sitkówce  
(nieczynne wyrobisko odkrywkowe) 

(fot. G. Pabian) 



Stanowisko nr 5 - Odsłonięcie wapieni dewońskich  
w przekopie drogowym w Kowali 

(fot. G. Pabian) 



Stromatoporoida (fot. G. Pabian) 



Stanowisko nr 6 – Pomnik przyrody nieożywionej w Kowali  

(fot. G. Pabian) 



Skamieniałości koralowców (fot. G. Pabian) 



Stanowisko nr 7 – Kamieniołom Kowala 

(fot. G. Pabian) 



Panorama Kowali z punktu widokowego w kamieniołomie Kowala 

(fot. G. Pabian) 



Innowacja pedagogiczna prowadzona w publicznych 

szkołach i placówkach zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. ,  jest to 

nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub 

metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. 

Pozwala wzbogacić istniejący system edukacyjny o nowe, 

nieszablonowe działania służące podnoszeniu skuteczności 

nauczania, w ramach których modyfikowane są warunki, 

organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania. 



Innowacja nie może naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej 

nauki, wychowania i opieki. Stąd w prowadzonej  innowacji 

pedagogicznej „ABC młodego geologa” uczniowie uczestniczą 

dobrowolnie, a wszystkie zajęcia  i wyjazdy są bezpłatne. Środki 

na zaplanowane zajęcia przekazuje organ prowadzenia szkoły 

oraz szkoła pozyskuje od sponsorów dofinansowania do 

wycieczek.  



Formy realizacji innowacji pedagogicznej  
„ABC młodego geologa” 



Wycieczka szkolna do pomnika 
przyrody w przekopie kolejowym  
w Kowali  
(fot. K. Pabian) 



Zbieranie okazów podczas warsztatów 
terenowych  

(fot. K Pabian) 



Rajdy szkolne „Śladami trylobitów  
z Kowali” 

  (fot. K. Pabian) 
 



Zwiedzanie wystawy w muzeum 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

  (fot. K. Pabian) 
 



Zwiedzanie wystawy geologicznej w  muzeum Oddziału 
Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego w Kielcach 
     (fot. K. Pabian) 



Muzeum geologicznego w PIG w 
Kielcach – różne formy geoedukacji  

  (fot. K. Pabian) 



Centrum geoedukacji w Kielcach  
– różne formy geoedukacji 

(fot. K. Pabian) 

 
 



Warsztaty szlifowania okazów  w Centrum  
Geoedukacji  w  Kielcach 

  (fot. K. Pabian) 

 



Szkolna wystawa geologiczna 

  (fot. K Pabian) 
 



Zajęcia z paleontologii 

(fot. K Pabian) 
 



Wykonywanie pracy grupowej na konkurs 
„Geostanowiska w Twoim sąsiedztwie”  

  (fot. K Pabian) 



Przedstawianie walorów geologicznych 
Kowali w formie plastycznej 
(fot. K. Pabian) 
 



Wykonywanie prac plastycznych na  konkursy o tematyce 
geologicznej 
    ( fot. K. Pabian) 



Sukcesy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kowali w konkursach 
o tematyce geologicznej 

   (fot. K. Pabian) 



Podsumowanie 

Realizowanie  innowacji przyczyniło się do : 

• podwyższenia jakości pracy szkoły oraz skuteczności 
nauczania- przekłada się to na liczne sukcesy uczniów  
w konkursach geologicznych, 

• kreowania pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku 
lokalnym, informacje dotyczące realizacji działań były 
umieszczane na stronie internetowej  szkoły oraz gminy, 

• zwiększenia wiedzy uczniów w zakresie geologii, 

• lepszego poznania walorów geologicznych miejscowości  
w której mieszkają; 

 




