INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA
MIEJSKIEGO
NR 24 W OLSZTYNIE
TEMAT: „Uczymy się ratować"
Wstęp
Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest poczucie bezpieczeństwa,
której zaspokojenie daje możliwość prawidłowego i zdrowego funkcjonowania
we współczesnym świecie. Każdy człowiek, zarówno dziecko jak i dorosły,
powinien czuć się bezpiecznie. Bardzo ważne jest uwrażliwienie dzieci na
zagrożenia dla zdrowia i życia, które mogą pojawić się w czasie zabawy
w domu i w szkole, podczas poruszania się po ulicy, w kontaktach z obcymi
ludźmi, nieznanymi roślinami czy zwierzętami. Obecne czasy stawiają nas
wszystkich w obliczu wielu zagrożeń płynących z różnych stron, dlatego należy
jak najwcześniej rozpocząć systematyczne działania zmierzające do
uświadomienia dzieciom grożących im niebezpieczeństw. Każdy człowiek,
może być świadkiem wypadku, nieszczęśliwego zdarzenia, w wyniku którego
zagrożone jest czyjeś zdrowie lub życie. Może to dotyczyć zupełnie obcej
osoby, znajomego lub członka rodziny. Od tego czy znajdzie się ktoś, kto będzie
wiedział i bez wahania zacznie pomagać, może zależeć nasze życie. Aby pomóc,
trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Im więcej ludzi będzie posiadało umiejętność
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, tym więcej osób zostanie
uratowanych. Udzielenie pierwszej pomocy jest naszym moralnym
obowiązkiem. Prostych czynności ratujących życie może nauczyć się każdy,
warto więc rozpocząć taką naukę już w najmłodszym wieku. Nabyta wiedza
i umiejętności dadzą dziecku na równi z dorosłym, możliwość niesienia pomocy
czy szybkiego powiadomienia odpowiednich służb.
Jak ważna i potrzebna w życiu jest umiejętność udzielania pierwszej
pomocy każdy wie. Zasady udzielania pierwszej pomocy są w rzeczywistości
bardzo proste. Jednak od tego, czy znajdzie się ktoś, kto je prawidłowo wykona,
może zależeć czyjeś życie. Ważne jest też, aby działać sprawnie, zachowując
spokój i opanowanie. Biorąc pod uwagę, że każde dziecko to dzielny mały
człowiek, który może pomóc ratować życie, jako dorosły członek
społeczeństwa, na pewno będzie wiedział, co robić.

Czas trwania innowacji
Grudzień 2016 – Czerwiec 2017
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Zakres innowacji
Grupa wiekowa dzieci 5-letnich.

Źródło finansowania:
Innowacja będzie finansowana z własnych środków.

Cel
- kształtowania postawy gotowości niesienia pomocy innym;
- zapoznanie dzieci z podstawową wiedzą z zakresu udzielania pierwszej
pomocy i numerami telefonów służb ratowniczych;
- kształcenie odpowiednich postaw społeczno-moralnych dzieci wobec
napotkanej sytuacji zagrożenia życia i zdrowia własnego oraz innych.

Cele szczegółowe:
W wyniku realizacji programu dziecko powinno mieć ukształtowaną społecznie
akceptowaną postawę wyrażającą się w :
- gotowości niesienia pomocy innym;
- poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne oraz innych osób;
- pamiętać numery telefonów służb ratunkowych;
- w prawidłowy sposób przeprowadzać rozmowy z dyspozytorem Pogotowia;
- znać bezpieczne sposoby udzielania pomocy przedmedycznej;
- znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach
zagrożenia zdrowia lub życia.

Opis zasad projektu:
I. Innowacja będzie realizowana w oparciu o następującą metodę twórczą:

Metoda projektu
Pojęcie „projekt” odnosi się do całokształtu działań podejmowanych
przez dzieci na podstawie ustalonych wcześniej założeń. Projekt zrywa
z podziałem na treści przedmiotowe, wykorzystuje naturalną ciekawość dziecka,
pozwala stosować różne strategie rozwiązania problemów. Według Johna A.
Stevensona, aby postępowanie metodyczne można było nazwać projektem,
muszą współwystępować cztery podstawowe cechy:
- nabywanie wiedzy powinno zachodzić głównie dzięki samodzielnemu
rozumowaniu i rozwiązywania problemów, a nie za pomocą pamięciowego
przyswajania wiedzy;
- aktywność dzieci ma na celu nie tylko gromadzenie wiedzy czy
doświadczeń, lecz także zmianę nastawienia do uczenia się;
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- dzieci pracują nad zagadnieniami, które ich interesują i wynikają z ich
naturalnych potrzeb;
- wprowadzanie rozważań teoretycznych następuje w miarę potrzeb
i zawsze wynika z realizowanych działań praktycznych.
Ze względu na realizatorów projektu możemy podzielić je na: indywidualne
oraz grupowe. Natomiast ze względu na przedmiot pracy na:
- badawcze, które polegają na gromadzeniu informacji o pewnym wycinku
rzeczywistości;
- medialno-artystyczne, bazujące na tworzeniu np. tekstów literackich, filmów
czy zdjęć;
- społeczno-obywatelskie, opierające się na działaniach w środowisku lokalnym.
Aby efektywnie pracować metodą projektu, należy przestrzegać
określonych faz pracy:
Faza I
Przygotowanie projektu:
W I etapie następuje wybór tematu (pojawiającego się z inicjatywy dzieci lub
nauczyciela), analiza wyjściowego stanu wiedzy i umiejętności dzieci, tworzenie
przez nauczyciela siatki pojęciowej związanej z tematem i powiązanie jej
z programem pracy ośrodka przedszkolnego.
Na tym etapie rozpoczyna się dyskusja, czyli tzw. „spotkania w kręgu”, dzieci
mają okazję dzielić się tym, co je interesuje i tym, co chciałyby głębiej zbadać.
Nauczyciel może poznać zainteresowania dzieci oraz stopień zaangażowania na
dany temat. Podstawą prowadzenia projektu jest wybór odpowiedniego
zagadnienia do realizacji. Również dzieci mają wiele zainteresowań, więc
nauczyciel również może stworzyć listę takich tematów.
Gdy już wybraliśmy z dziećmi temat, tworzymy dwie siatki pojęciowe:
1. Co wiemy na dany temat;
2. Co chcielibyśmy się dowidzieć?, czyli stawiamy problemy, które są
zapisywane na dużym arkuszu papieru.
Zamierzenia dotyczące realizacji projektu „ Uczymy się ratować”:
- wybór tematu powstał z inicjatywy dzieci i rodziców;
- ogłoszenie dla całej społeczności przedszkolnej o rozpoczęciu projektu
„Ratownik medyczny”;
- stworzenie siatki pojęciowej: „Co wiemy o ratowniku medycznym”;
- stworzenie siatki pojęciowej : „Czego chcielibyśmy się dowiedzieć o
ratowniku medycznym?”.
Faza II
Wykonywanie prac zaplanowanych w projekcie
II etap to głównie faza badawcza, zarówno na miejscu w ośrodku, jak
i w terenie, wizyty ekspertów, własne eksperymenty.
Na tym etapie dzieci dzielą się swoimi przeżyciami lub doświadczeniami
dotyczącymi wybranego tematu. Te tzw. historie własne można nagrywać,
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zapisywać, narysować, itp. Dalej dzieci badają daną rzecz, roślinę, przedmiot,
czy istotę żywą przy pomocy lupy, lornetki, czy mikroskopu. W trakcie pracy
tworzona jest kolekcja dotycząca projektu. Bardzo często dzieci zachęcają do
współpracy dorosłych, rodziców. Dzieci, ich rodzice oraz znajomi i przyjaciele
ośrodka przedszkolnego przynoszą wyszukane rekwizyty, książki, modele,
zdjęcia, itp.
W dany projekt są bardzo zaangażowani nie tylko dzieci i nauczyciel, ale
i rodzice. Wychodzą oni z różnymi propozycjami, oferują pomoc, odnawiają
swoje znajomości, aby wesprzeć realizację projektu.
Dzieci wraz z nauczycielem ustalają „listę pytań” do eksperta, którego
zapraszają do siebie. Tym ekspertem może być każdy, kto dobrze zna badany
temat.
Zamierzenia dotyczące realizacji projektu „ Uczymy się ratować”:
- udział w programie „Mali wielcy ratownicy”;
- zaangażowanie rodziców w realizację projektu – zaproszenie strażaka;
- zgromadzenie literatury fachowej: książki, gazetki, itp.;
- spotkanie z ratownikiem medycznym;
- utrwalanie numerów alarmowych podczas prac plastycznych;
- udział rodziców w warsztatach poprowadzonych przez ratownika medycznego;
- zwiedzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Faza III
Ocena rezultatów projektu
III etap to podsumowanie i podzielenie się nabytą wiedzą i nowymi
umiejętnościami.
Po zdobyciu doświadczeń i weryfikacji hipotez stawianych przez dzieci,
następuje podsumowanie oraz prezentacja wyników projektu. Dzieci decydują,
kogo zaprosić, aby podzielić się uzyskanymi wynikami. Są to najczęściej
rodzice, dziadkowie, starsi koledzy ze szkoły. Tutaj dzieci przedstawiają swoją
zdobytą wiedzę i dzielą się nią. Może to być w formie: przedstawienia
teatralnego, muzycznego; przygotowanie własnych albumów, teczek;
przygotowanie kroniki projektu.
Zamierzenia dotyczące realizacji projektu „ Uczymy się ratować”:
- pokazanie rodzicom, grupom przedszkolnym kroniki projektu;
- zorganizowanie konkursu dla dzieci i rodziców dotyczącego udzielania
pierwszej pomocy.
Praca za pomocą metody projektu sprzyja tworzeniu w przedszkolu edukacji
wysokiej jakości.
Prawidłowe wykorzystywanie w praktyce edukacyjnej metody projektu
umożliwia realizację wszystkich czterech zakresów kształcenia. Dzięki niej
możemy dbać o rozwój osobowości ucznia, wdrażać ich do współpracy,
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stymulować samodzielne myślenie oraz działanie, a także organizować
nauczanie z uwzględnieniem aspektów społecznych. Metoda
projektu przełamuje harmonogramową strukturę programów nauczania, która
wtłacza wszystkich uczniów na jeden poziom wiedzy.
Praca metodą projektu jest idealnym sposobem na indywidualizowane
nauczanie, co zapewnia większy wzrost tempa pracy uczniów oraz z reguły
wyższe wyniki dydaktyczne w zakresie przyrostu, operatywności i trwałości
wiedzy. Podstawą zindywidualizowanego nauczania jest wielostronna
aktywność samych dzieci, może ono polegać na: prowadzeniu zajęć na kilku
poziomach nauczania, indywidualnie dobranych działaniach wspomagających
nieharmonijny rozwój dziecka. Metoda projektu pozwala nam na wykorzystanie
wszystkich tych sposobów jednocześnie.
Podczas realizacji metodą projektu „Uczymy się ratować” dzieci wezmą
udział w programie ”Mali, wielcy ratownicy” dzięki któremu nauczą się
podstaw udzielania pierwszej pomocy.
Spotkania z Ratownikiem Medycznym odbywać się będą zgodnie
z harmonogramem spotkań i obejmować będą następujące zagadnienia:
- zapoznanie z wyglądem i wyposażeniem karetki Pogotowia;
- poznanie pracy Ratownika Medycznego;
- poznanie i utrwalenie numerów alarmowych;
- kiedy i w jakich sytuacjach wzywamy pogotowie;
- jak prawidłowo przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem;
- kiedy i jak prawidłowo wykonać opatrunek (podczas skaleczenia, krwawienia
z nosa, oparzenia, złamania);
- zapoznanie z pozycją boczną bezpieczną;
- zapoznanie z Resuscytacją krążeniowo-oddechową.
- umiejętności korzystania z telefonów alarmowych,
- poznania podstawowego słownictwa (poszkodowany, ratownik),
Po zakończeniu cyklu tematów dzieci otrzymają dyplomy „Mały Wielki
Ratownik”.

Rodzaj innowacji:
- programowa i metodyczna.

Ewaluacja:
Przewidywane osiągnięcia (umiejętności i wiedza po realizacji innowacji).
Efektem wprowadzonej innowacji będzie rozbudzenie zainteresowania tematyką
pierwszej pomocy, zdobycie elementarnych wiadomości i umiejętności, które
dzieci będą mogły wykorzystywać w okresie całego życia.
Ewaluacja będzie miała na celu ocenę funkcjonowania programu w praktyce
edukacyjnej.
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Chcąc sprawdzić efekty wprowadzonej innowacji będę monitorowała
zaplanowane działania według następującej procedury: w lutym i czerwcu
2017r.
Zostanie przygotowane sprawozdanie z realizacji innowacji.
Źródłem pozyskiwania informacji na temat programu innowacyjnego będą
dzieci i ich rodzice.
Rodzice zostaną przebadani za pomocą ankiety, które pokażą efekty naszych
działań. Na zaangażowanie rodziców wskaże również frekwencja na
warsztatach.
W odniesieniu do dzieci ocenę działań dokonam poprzez:
- obserwacje podczas prowadzenia zajęć poprzez Ratownika Medycznego;
- zaangażowanie i aktywność dzieci podczas wykonywania ćwiczeń na
fantomie;
- zamieszczenie na przedszkolnym facebooku zdjęć z prowadzonych zajęć;
- wywiad z dziećmi na temat etapów udzielanie pierwszej pomocy i używania
numerów alarmowych;
- analiza prac plastycznych – wystawy prac utrwalających zdobytą wiedzę.
Wyniki ewaluacji zostaną opracowane przez autora projektu, posłużą one do
sporządzenia raportu i porównania zamierzonych celów i osiągniętych
rezultatów.
Raport z opracowanymi wynikami zostanie przedstawiony Dyrektorowi, Radzie
Pedagogicznej oraz Rodzicom, zostanie opublikowany również na stronie
internetowej naszego przedszkola.

Dokumentacja:
1. Przebieg innowacji zostanie zapisany w planach miesięcznych oraz zapisach
dziennych w dzienniku zajęć przedszkolnych.
2. Pokaz umiejętności udzielania pierwszej pomocy rodzicom i najbliższym.
3. Na Radzie Pedagogicznej w czerwcu 2017 r. zostanie dokonana ocena
realizacji założeń innowacji.
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