Szkoła Podstawowa im. S. Sempołowskiej w Ciężkowicach

Sprawozdanie z realizacji innowacji organizacyjno-programowej
w Szkole Podstawowej w Ciężkowicach
Temat innowacji: „Rozwijamy mowę i sukcesy są gotowe”

Termin realizacji innowacji: od 1 marca 2016 do 23 czerwca 2017 roku
Autorki innowacji: mgr Joanna Roczniak, mgr Magdalena Gabor
Głównym założeniem programu była profilaktyka i praca diagnostyczno-terapeutyczna
z uczniami z zaburzeniami rozwoju mowy z klas I – III, która miała wpłynąć na zapewnienie
im optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju zgodnie z ich indywidualnymi
możliwościami oraz osiągnięcie pełnego i prawidłowego rozwoju mowy. W związku
z utworzeniem przy Szkole oddziału przedszkolnego, działaniami innowacyjnymi zostały
objęte również dzieci przedszkolne.
W ciągu półtorarocznej pracy zostały przeprowadzone następujące działania:


Założono Kącik Logopedy na stronie internetowej szkoły spciezkowice.pl, w którym
wydzielono cztery zakładki: „Rozwijamy mowę i sukcesy są gotowe”, czyli co nowego w
ramach programu innowacyjnego; Profilaktyka, czyli kilka słów do Rodziców Smyka;
Godne polecenia oraz Galeria. W zakładce dotyczącej profilaktyki zamieszczono 25
artykułów o następujących tematach: Kalendarz mowy dziecka, Rozwój mowy w okresie
prenetalnym, Kamienie milowe w rozwoju dziecka, Przyczyny wad wymowy, Wady mowy,
rodzaje, przyczyny, Zanim zacznie mówić, Mity logopedyczne, Jak rozwijać mowę dziecka,
Kiedy do logopedy, Kilka słów o karmieniu, Co warto wiedzieć o ssaniu, Połykanie,
a wady wymowy, Oddychanie, a rozwój mowy dziecka, Istota słuchu w rozwoju dziecka,
Długość i skuteczność terapii logopedycznej, Mówimy do naszych pociech, Czytamy
naszym pociechom, Zaburzenia mowy, a sukcesy w szkole, Zabawy rozwijające dla dzieci
starszych, Zabawki stymulujące rozwój dziecka, Ważna profilaktyka, Ćwiczymy narządy
mowy w zabawie, Prawidłowy rozwój ruchowy dziecka, Rozwijamy słuch przez zabawę.
Artykuły te informują rodziców o wadach wymowy, profilaktyce logopedycznej,
ciekawych zabawach z dziećmi rozwijającymi kompetencje językowe oraz poruszają
wiele innych tematów istotnych dla rodziców dzieci przedszkolnych lub rodziców dzieci z
edukacji wczesnoszkolnej. Poruszane w artykułach problemy były inspirowane pytaniami
rodziców kierowanymi do logopedów prowadzących terapię. W pozostałych zakładkach
zamieszczano bieżące informacje, ogłoszenia i zdjęcia dotyczące działań innowacyjnych,
oraz tytuły i okładki książek czy adresy stron, które były polecane uwadze rodziców.



Zorganizowano w przedszkolu spotkanie z rodzicami przedszkolaków i przyszłych
uczniów klasy pierwszej, na którym przedstawiono założenia innowacji i zachęcono
do korzystania z Kącika Logopedy.
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Poszerzono współpracę z PPPP w Tarnowie, filia w Tuchowie o badania przesiewowe
na terenie szkoły we wrześniu 2016 roku oraz w czerwcu 2017 roku. Z inicjatywy
neurologopedy z PPPP zorganizowano również w szkole warsztaty szkoleniowe dla
nauczycieli przygotowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego z czterech
gmin, podczas których omawiane były następujące zagadnienia: Jak zapewnić dziecku
realizację potrzeby sukcesu i potrzeby dobrej pozycji w grupie?, Sukcesy i porażki
podczas wdrażania innowacji organizacyjno-programowej Rozwijamy mowę i sukcesy są
gotowe oraz rozwój kompetencji językowych ucznia, a wyniki nauczania w oddziale
rocznego przygotowania przedszkolnego oraz w lasach I-III szkoły podstawowe.



Przeprowadzono 90 godzin zajęć logopedycznych w oddziale przedszkolnym i 57 godzin
w klasie pierwszej, dla dzieci zakwalifikowanych w badaniach przesiewowych (62.5%
dzieci z oddziału, 66.7% z klasy I). Zajęcia prowadzone były przez p. J. Roczniak
i p. M. Gabor.
Duże zróżnicowanie zaburzeń artykulacyjnych wymagało indywidualizacji zajęć, doboru
metod i technik pracy zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów. Dominowała
grupowa forma pracy, chociaż podejmowane były również indywidualne działania
z uczniami w celu wywołania konkretnych dźwięków mowy. Doskonalono umiejętności
oddechowe poprzez usprawnianie aparatu oddechowego, wypracowanie prawidłowego
toru oddechowego, wydłużenie fazy wydechowej. Usprawniano motorykę i kinestezję
narządów artykulacyjnych naśladując przed lustrem ruchy ust, policzków i języka
logopedy, wiernie odwzorowywano z gotowych ilustracji układy artykulacyjne oraz
wykonywano ćwiczenia mimiczne. Ponadto w ramach zajęć usprawniano słuch
fonemowy, poszerzano zasób słownictwa oraz doskonalono umiejętności językowe.
Usprawniano funkcje mające wpływ na rozwój mowy (pamięć, koncentrację uwagi,
percepcję słuchową, wzrokową, ruchową i myślenie). Ćwiczenia prowadzone były na
materiale obrazkowym i literowym dostosowanym do wieku i umiejętności grupy.
Uczestnicy terapii
posiadali zeszyty, w których były zapisywane ćwiczenia
do indywidualnej pracy w domu z rodzicami oraz teczki, gdzie zbierali pomoce
logopedyczne, karty pracy. Na zakończenie roku wręczono dyplomy.



Poszerzono plany pracy dydaktycznej i wychowawczej w klasie I o elementy
profilaktyczne i terapeutyczne. Dodatkowo przeprowadzono 28 godzin zajęć
doskonalących sprawność językową dla wszystkich uczniów klasy I.



Stworzono pięć gazetek ściennych dotyczących zagadnień logopedycznych ukazujących
aktualne problemy dzieci uczęszczających na terapię.



Przeprowadzono warsztaty dla rodziców Jak motywować dziecko do ćwiczeń w domu?
Na spotkaniu przedstawiono ogólne informacje o istocie motywacji oraz omówiono jej
występowanie na poszczególnych etapach terapii logopedycznej. Część warsztatowa
przebiegała w formie przykładowych zabaw, w trakcie których próbowano wspólnie
ustalić sposoby motywowania dzieci. Rodzice obejrzeli różne plansze pokazujące postępy,
książeczki i gry planszowe. Dowiedzieli się jak można dostosować na potrzeby terapii
znane i lubiane gry znajdujące się w każdym domu. Poznali zasady zabaw
w Poszukiwanie skarbów, Strażnika mowy czy Odwracanie ról. Otrzymali zestaw ćwiczeń
percepcji słuchowej oraz kod uprawniający do zniżki na stronie mimowa.pl. Rodzice mieli
możliwość wymiany doświadczeń, a przede wszystkim zauważenia swojej bardzo istotnej
roli. W ankiecie badającej zainteresowanie tematem wszyscy pozytywnie ocenili
przeprowadzone warsztaty oraz potwierdzili potrzebę organizowania tego typu spotkań.
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W czasie ferii zimowych zorganizowano dla wszystkich dzieci z oddziału przedszkolnego
i klasy pierwszej cykl zajęć Ferie z bajką logopedyczną. Każde spotkanie osnute było na
innej tematyce, a elementami powtarzającymi się była bajka o koniku Kasztanku, który
wraz z przyjaciółmi podróżuje po Polsce oraz historyjki obrazkowe. W treść bajki
wplatano ćwiczenia artykulacyjne i dźwiękonaśladowcze, usprawniające cały aparat
mowy. Historyjki kształtowały umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego. Przy
okazji wzbogacano słownictwo, rozwijano mowę dialogową i kształtowano umiejętność
budowania dłuższych form wypowiedzi. Równocześnie dzieci rozwijały umiejętności
społeczne, poznawały świat emocji, znaczenie przyjaźni, życzliwości, a także zdobywały
wiedzę o otoczeniu społecznym i przyrodniczym. Zabawy pozwoliły także na rozwijanie
koncentracji uwagi i stymulowanie percepcji wzrokowej. Połączenie ćwiczeń
logopedycznych z treściami o walorach poznawczych i wychowawczych podniosło
atrakcyjność i wartościowość zajęć. Miłym podsumowaniem było wręczenie wszystkim
uczestnikom zajęć. Pamiątki udziału w zajęciach oraz nagród książkowych dla najbardziej
wytrwałych dzieci, które wykazały się najwyższą frekwencją na zajęciach.



Zorganizowano konkurs plastyczny Wierszyki ćwiczące języki, którego celem było
rozbudzenie twórczości u dzieci, prezentacja umiejętności oraz zapoznanie uczniów
i rodziców z tematyką logopedyczną. Prace konkursowe miały umilić codzienne
ćwiczenia logopedyczne w domu i wzbudzić motywacje do poprawnego wypowiadania
się. Każdy uczestnik konkursu miał za zadanie wymyślić wierszyk zawierający wyrazy
z ćwiczonymi głoskami oraz zilustrować go dowolną techniką. Na konkurs zostało
zgłoszone 16 prac, z których zostały przyznane dwa równorzędne pierwsze miejsca.
Pierwsze z nich zostało wybrane przez niezależną komisję powołaną przez inicjatorki
konkursu, natomiast o drugim pierwszym miejscu zdecydowali wszyscy zainteresowani
Konkursem oddając swoje głosy na wybraną pracę na stronie internetowej Szkoły.
Komisja dodatkowo przydzieliła nagrodę specjalną Nadzieja polonisty. Wyniki zostały
ogłoszone 19 czerwca.
Dzieci wzięły udział również w XXIV Ogólnopolskim Logopedycznym Konkursie
Plastycznym zatytułowanym Pyszności z koszyczka babuni.

Ewaluacja końcowa w oparciu o ocenę postępów i analizę wyników ankiet ewaluacyjnych
dla dzieci i ich rodziców
Obserwacja i wyniki badań przesiewowych pozwalają stwierdzić, że wszystkie dzieci
usprawniły czynność oddychania, fonację, motorykę narządów mowy, rozwinęły koncentrację
uwagi, umiejętności percepcyjne oraz wzbogaciły zasób słownictwa i wyrobiły umiejętność
komunikowania własnych potrzeb. Niektóre z dzieci zaczęły kontrolować poprawność
wymowy oraz wzmocniły poczucie własnej wartości i chęć pokonywania trudności.
W związku ze zróżnicowaniem rozwoju mowy i występującymi zaburzeniami i wadami
wymowy w różnym stopniu nastąpiła poprawa artykulacji zaburzonych głosek. Skutecznie
skorygowało wady wymowy i rozwinięto kompetencje językowe u 5 dzieci, które zakończyły
terapię. U 7 dzieci uzyskano prawidłową artykulację głosek dentalizowanych,
u 4 skorygowano rotacyzm. Wypracowano prawidłowe brzmienie samogłosek
w 2 przypadkach oraz głosek wargowo-zębowych w jednym. Zniwelowano również
bezdźwięczność u jednego dziecka, międzyzębową wymowę u dwójki, a troje dzieci nauczyło
się dojrzałego sposobu połykania.
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Analiza ankiet
Dzieci przedszkolne miały dwa pytania-zadania w ankiecie: pokolorowanie płatków kwiatka
w ocenie atrakcyjności zajęć oraz właściwej buźki dla oceny swojego zadowolenia
z udziału w zajęciach. Niemal wszystkie dzieci pomalowały kwiatek na kolor czerwony, tylko
jeden na kolor żółty i wszystkie wskazały buźkę uśmiechniętą. Wnioskując można
stwierdzić, że dzieci z oddziału przedszkolnego chętnie uczestniczyły w zajęciach, które
okazały się dla nich atrakcyjne.
12 uczniów z klasy pierwszej miało uzupełnić ankietę składającą się z sześciu pytań. Analiza
wyników pokazuje, że dla 100% uczniów najbardziej atrakcyjne okazały się zajęcia
logopedyczne i dodatkowe zajęcia doskonalące sprawność językową. Ciekawe były również
(ok.80%) konkursy plastyczne i ferie z bajką logopedyczną. 11 uczniów bardzo chętnie
przychodziło na zajęcia natomiast 1 dziecko zaznaczyło, że raczej chętnie brało w nich udział.
W ankiecie uczniowie wskazywali ćwiczenia, które lubili najbardziej (9 uczniów - ćwiczenia
przed lustrem, 10 - z wykorzystaniem produktów spożywczych, 9 - przy muzyce,
10 - wypełnianie ćwiczeń w kartach pracy, 8 - słuchanie nagrań historyjek obrazkowych
i innych odgłosów przyporządkowując obrazek do dźwięku, 10 - gry logopedyczne).
Uczniowie ocenili także swoje zaangażowanie w trakcie zajęć w skali od 1 do 6 (8 uczniów
na szóstkę, 2 oceniło się na piątkę i dwóch uczniów na czwórkę), a także swoją
systematyczność i wytrwałość podczas wykonywania ćwiczeń w domu (8 na szóstkę,
2 na piątkę, 1 na czwórkę i 1 na trójkę). Dokonali też wysokiej oceny wszystkich zajęć
i konkursów, w których uczestniczyli.10 uczniów przyznało szóstkę, a dwóch piątkę.
26 rodziców odpowiedziało na pięć pytań ankiety. Wskazując z jakich działań realizowanych
w ramach innowacji skorzystali 25 rodziców odpowiedziało, że z badań przesiewowych,
18 - z cotygodniowych zajęć, 11- z zajęć ramach Ferii z bajką logopedyczną, 16 - z konkursu
plastycznego, 14 - z artykułów zamieszczonych na stronie internetowej Szkoły w Kąciku
Logopedy, 15 - z warsztatów dla rodziców, a 10 czytało i oglądało artykuły i plakaty na
gazetkach ściennych. Rodzice zdecydowanie zdeklarowali, że widzą efekty całorocznej pracy
logopedycznej i oceniają, że podjęte działania były trafnie dobrane do potrzeb ich i ich dzieci.
Według 15 rodziców dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, natomiast 6 rodziców
odpowiedziało, że raczej chętnie. Rodzice zostali zapytani, z których zakładek w Kąciku
Logopedy korzystali najczęściej. Spośród 14 odwiedzających tyle samo rodziców (po 10)
często odwiedzało stronę główną z bieżącymi komunikatami i zakładkę Rozwijamy mowę
i sukcesy są gotowe, czyli co nowego w ramach programu innowacyjnego, 9 rodziców Galerię, 8 korzystało z zakładki Profilaktyka, czyli kilka słów do Rodziców Smyka,
a 7 rodziców - Godne polecenia.
Na podstawie dokonanej ewaluacji można stwierdzić, że nastąpiła poprawa możliwości
komunikacyjnych większości uczestników zajęć, co wpływa na wyrównanie szans
edukacyjnych, a także wzrosła świadomość rodziców w zakresie profilaktyki logopedycznej,
rozwoju mowy dziecka i najczęściej występujących zaburzeń mowy. Zamierzone cele
zostały w dużym stopniu osiągnięte, a zaangażowane środki i zasoby przyniosły wymierne
korzyści dla dzieci i ich rodziców. Zatem zasadne wydaje się stwierdzenie, iż działania
innowacyjne okazały się w większości skuteczne oraz użyteczne. Niemniej jednak konieczne
wydaje się ich kontynuowanie do uzyskania pełnej satysfakcji z prawidłowej mowy
wszystkich dzieci.
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