
Innowacja „Wykorzystanie elementów dogoterapii w terapii neurologopedycznej u uczniów z autyzmem z normą intelektualną i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim” jest odpowiedzią na pytanie jak zachęcać uczniów i wdrażać uczniów do efektywnej terapii logopedycznej, a także motywować do komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. Na podstawie wieloletnich doświadczeń zawodowych oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje kontaktu terapeutycznego z udziałem zwierząt (z psem). Dlatego też główną przyczyną oraz inspiracją do opracowania innowacji była potrzeba organizacji zajęć wykorzystujących elementy dogoterapii umożliwiający bezpośredni kontakt uczniów z psem, który pozwoliłby wytworzyć specyficzną relację uczeń – pies terapeuta. Założeniem terapii jest możliwość tworzenia w czasie zajęć rewalidacyjnych warunków, w których uczeń ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa            i bezgranicznej akceptacji swojej osoby. 
Innowacja prowadzona jest na zajęciach rewalidacyjnych (logopedii) w klasach 1a, 2a, 3a, 4na.
Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:                                                 - wykorzystanie elementów dogoterapii w rewalidacji logopedycznej nastawionej na polepszenie komunikacji uczniów i prawidłowej artykulacji;                                                 - zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa podczas zajęć, zapoznanie z pracą dogoterapeuty, weterynarza, pracowników zajmujących się ochroną zwierząt (schroniska dla bezdomnych zwierząt, fundacje opiekujące się zwierzętami).
Uczniowie:                                                                         Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż uczestniczą w kontakcie bezpośrednim z psem. Wykorzystują możliwości jakie daje spontaniczna motywacja do komunikowania się              z udziałem psa jako elementu zachęcającego do aktywności.                                                Mają możliwość wyciszania się i relaksowania oraz kontrolowania swoich emocji poprzez aktywność z psem. Uczą się koncentracji, współdziałania i komunikacji w spontanicznych           i kierowanych sytuacjach. Uczą się komunikowania z psem, wydawania komend, pielęgnacji zwierzęcia. Znają budowę psa, wskazują elementy jego ciała. Wiedzą kim jest dogoterapeuta, weterynarz, wolontariusz i pracownik schroniska. Poznają miejsca i sposoby pomocy psom w różnych sytuacjach. Potrafią nawiązywać kontakt z psem. Potrafią aktywnie angażować się w czynności pielęgnacyjne psa. Uczą się umiejętności identyfikowania             i okazywania emocji związanych z kontaktem z psem. Uczą się komunikacji i wykazują postawę otwartości w stosunku do innych rówieśników.


