Zespół Szkół w Nekli
rok szkolny 2019/2020

Innowacja pedagogiczna:

„Świat w kolorze niebieskim –
zrozumieć autyzm.”
Działania informacyjno - wychowawcze skierowane do uczniów
klas III;

Autorzy: Kinga Weis – psychopedagog szkolny, terapeuta pedagogiczny;
Karolina Wsolak – Graczyk – pedagog specjalny, nauczyciel
wspomagający;

INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa innowacji:
„Świat w kolorze niebieskim – zrozumieć autyzm.” Działania informacyjno - wychowawcze
skierowane do uczniów klas III;
Rodzaj innowacji:
- metodyczno - organizacyjna,
Autor i realizator innowacji:
Kinga Weis – psychopedagog szkolny, terapeuta pedagogiczny;
Karolina Wsolak – Graczyk – pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający;
Adresaci:
Uczniowie klas III;
Miejsce wdrożenia innowacji:
Zespół Szkół w Nekli 62-330 Nekla, ul. Szczepańskiego 7
Czas realizacji:
Innowacja będzie realizowana od 30.03.2020r. do 03.04.2020 r.
Motywacja wprowadzenia innowacji:
2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ustanowiony przez
Organizację Narodów Zjednoczonych. Symbolem solidarności z osobami autystycznymi jest
kolor niebieski.
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w komunikowaniu się z innymi osobami. Autyzm nie jest chorobą, gdyż nie można go wyleczyć;
a ze względu na to, że jest to zaburzenie coraz bardziej powszechne, każdy z nas powinien mieć
świadomość, czym jest autyzm i jak zachować się w kontaktach z osobami z autyzmem. A tak
naprawdę, co wie na temat autyzmu przeciętny człowiek? Niewiele. Przeciętny uczeń - jeszcze
mniej. Nietolerancja rodzi się z niewiedzy. Aby temu zaradzić – warto poznać i zrozumieć:
świat w kolorze niebieskim.

Motywacją do wdrożenia innowacji była potrzeba przygotowania środowiska rówieśniczego
do poznania i zrozumienia specyfiki funkcjonowania uczniów z ASD, w związku z planowanym
łączeniem klas, na poziomie II etapu edukacyjnego.
Opis innowacji:
I. Założenia ogólne:
1. Innowacja skierowana jest do uczniów klas III Zespołu Szkół w Nekli;
II. Cele innowacji:
◦ upowszechnianie i pogłębianie wśród dzieci wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum
autyzmu,
◦ kształtowanie postaw szacunku, tolerancji i akceptacji osób z autyzmem,
◦ przedstawienie

uczniom

najczęstszych

wyzwań

społecznych,

komunikacyjnych

i sensorycznych z jakimi mierzą się osoby z ASD,
◦ integracja uczniów klas III;
◦ kształtowanie akceptacji i poczucia bezpieczeństwa,
◦ kształcenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
◦ rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
◦ wzmacnianie zachowań społecznie akceptowalnych,
◦ budowanie pozytywnego wizerunku osób z autyzmem w środowisku szkolnym,
III.Metody:
1. Oglądowe (pokaz, obserwacja, projekcja filmu);
2. Słowne (pogadanka, objaśnienie, wyjaśnienie);
3. Praktycznego działania (doświadczenia sensoryczne);
IV. Formy pracy:

•

grupowa,

•

zbiorowa,

•

indywidualna.

V. Zakres treści i harmonogram działań:
AKTUALIZACJA z dn. 23.03.2020r : z uwagi na sytuację epidemiologiczną
w Polsce i decyzję o dalszym zamknięciu placówek oświatowych, wszelkie zaplanowane
działania związane z w/w innowacją zostaną dostosowane do możliwości realizacji
i przedstawione za pomocą zdalnego nauczania. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość,
współpracę i zaangażowanie wszystkich uczniów klas III, ich rodziców i wychowawców;
Kinga Weis, Karolina Wsolak – Graczyk;

VI. Przewidywane osiągnięcia:
Udział w innowacji pedagogicznej w zasadniczy sposób wpłynie na funkcjonowanie
wszystkich uczniów w nowym środowisku klasowym. Dodatkowym efektem prowadzonej
innowacji będzie zwiększenie zrozumienia społeczności szkolnej dla nietypowych zachowań ludzi
z autyzmem, oswojenie ich z różnym sposobem poznawania świata i odbierania bodźców
zewnętrznych, a także zacieśnienie relacji pomiędzy uczniami obecnych klas III.
Przeprowadzenie innowacji wpłynie na zdobycie wiedzy na temat autyzmu oraz zwiększenie
tolerancji na odmienne zachowania osób ze spektrum autyzmu.
Umiejętności nabyte przez uczniów podczas zajęć:
Uczeń:
o Zna i rozumie pojęcie Spektrum Zaburzeń Autystycznych.
o Jest świadomy, że osoby z ASD mogą osiągać różny poziom funkcjonowania
i samodzielności, a trudności z którymi się mierzą mogą się bardzo od siebie różnić.
o Wie jak może pomóc osobie z ASD.


jest empatyczny i wykazuje zachowania tolerancyjne w stosunku do autystów,



szanuje swoich kolegów,



doświadcza odmiennego sposobu postrzegania świata,



aktywnie uczestniczy w akcji społecznej,



wykonuje pracę plastyczną wybraną techniką, zgodnie z tematem.

Uczeń z autyzmem:

•

aktywnie uczestniczy w zajęciach grupowych dot. postrzegania świata przez pryzmat
autyzmu,

•

rozwija poczucie bezpieczeństwa i zaufania do nowych kolegów i koleżanek,

•

wykonuje pracę plastyczną wybraną techniką,

•

trenuje kompetencje emocjonalno – społeczne;

V.

Ewaluacja:

Przedmiotem naszych badań będzie:
•

Użyteczność innowacji

•

Trafność naszego przedsięwzięcia

•

Efektywność

•

Interaktywność (czy efekty naszej innowacji służyć będą innym).
Ewaluacji zostaną poddane wszelkie działania związane z przebiegiem innowacji. Po

każdych zajęciach warsztatowych zostaną przeprowadzone ankiety wśród uczniów, celem oceny
przydatności warsztatów oraz sprawdzenia poziomu ich wiedzy na dany temat. Odnotowane
zostaną również wnioski z dyskusji. Na podstawie obserwacji zachowania uczniów na
poszczególnych zajęciach zostaną sformułowane ogólne wnioski.
Analizie i obserwacji zostaną również poddane wszelkie wytwory prac uczniów.
Wszelkie wnioski, spostrzeżenia zostaną spisane i przedstawione w formie sprawozdania
przez autorów innowacji dyrektorowi i nauczycielom podczas posiedzenia rady pedagogicznej

Kinga Weis,
Karolina Wsolak - Graczyk;

