
Sprawozdanie z Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji oraz Dysortografii i 

Dyskalkulii (2-8.10.2020) w Ogólnokształcącym Liceum Programów Indywidualnych (OLPI) 

i Liceum Plastycznym w Gdańsku (http://olpi.pl/): 

 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI ORAZ DYSORTOGRAFII I DYSKALKULII W 

LICZBACH: 

1. W naszej szkole uczy się obecnie ok. 50% uczniów ze stwierdzoną dysleksją, 

dysortografią, dysgrafią (formą dyspraksji) i dyskalkulią. Przy czym wielu z nich 

posiada jednocześnie więcej niż jedno ze wspomnianych zaburzeń. Jesteśmy 

przekonani, że uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się jest w naszej 

szkole znacznie więcej, ale nie wszyscy zostali zdiagnozowani. Są też zapewne i tacy, 

którzy nie zdecydowali się ujawnić i swoją opinię z poradni psychologiczno-

pedagogicznej woleli zatrzymać dla siebie. 

2. Podczas Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji oraz Dysortografii i 

Dyskalkulii w sumie w naszej szkole odbyło się 11 godzin warsztatów, 1 spotkanie z 

gościem, 1 dyktando dla nauczycieli, 1 konkurs, a obok pokoju nauczycielskiego 

zawisły 2 interaktywne plakaty, na których uczniowie z zaburzeniami uczenia się 

opisali swoje trudności z nauką oraz wymienili wszystkie osoby, którym byli wdzięczni 

za wsparcie. 

 

A propos, w tym miejscu chciałybyśmy serdecznie podziękować za pomoc następującym 

osobom, które choćby w najmniejszym stopniu pomogły w organizacji Europejskiego 

Tygodnia Świadomości Dysleksji oraz Dysortografii i Dyskalkulii: 

• wspaniałym uczniom OLPI: Samorządowi Uczniowskiemu (za pomoc w dyktandzie), 

przy czym w tym miejscu należałoby wyróżnić Zosię Kledzik i Andżelikę Florkowską za 

wzorowe przygotowanie i błyskotliwe przeprowadzenie podwójnych warsztatów dla 

uczniów "Każdy z nas jest inny, ale wszyscy jesteśmy równi", które promowały wśród 

uczniów ideę tolerancji, tak bliską naszej szkole . Chcielibyśmy także podziękować 

uczniom, którzy pod okiem p. Aldony przygotowali dyktando i interaktywne plakaty. 

• naszemu gościowi: Grzegorzowi Staroniowi - psychologowi z dysleksją  za udział w 

spotkaniu z uczniami i odwagę mówienia o własnych ograniczeniach . 

• naszym boskim nauczycielom i innym pracownikom szkoły. Dziękujemy także 

wszystkim nauczycielom, którzy odważyli się wziąć udział w pogromie  nazwanym 

dla niepoznaki dyktandem, w tym w szczególności naszemu niezłomnemu native 

speakerowi - Davidowi Beckowi . 

 

UWAGA! WYNIKI DYKTANDA : 

 

ŚWIAT STANĄŁ NA GLOWIE!  Kto by pomyślał, że konkurs na najlepiej napisane 

dyktando w języku polskim wygra romanistka, a jednocześnie największe brawa zbierze 

Amerykanin... za odwagę i hart ducha (a może: chart duha ). 

 

Katarzyna Maria Bogdanowicz - kiedyś uczeń z dysleksją (w linku tekst o moich 

potyczkach z ortografią i nie tylko – „Autoportret dyslektyka") 

Aldona Tkaczyk 


