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Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji obchodziliśmy w naszej szkole, jak
każdego roku, radośnie. Uczniowie uczęszczający na zajęcia terapii pedagogicznej,
stanowiący około 50% ogółu, wymyślili i prowadzili aktywności. Przygotowali plakaty
o dysleksji i rozmieścili je w różnych miejscach budynku. Dzielili się doświadczeniem
trudności, z którymi przychodzi im się zmagać, dawali własne recepty na ich
pokonanie.Składali wzruszające podziękowania za pomoc, inspiracje i współpracę .
Pokazywali swoje pasje: Antek Wasilewski prezentował na auli swe pająki, o których
posiadł szeroką wiedzę. Zgodnie z tradycją pisano dyktando, którego adresatem byli
głównie nauczyciele, jednak każdy mógł do nich dołączyć.Najlepsze rezultaty
osiągnęli Pan Oskar Rożewicz uczący angielskiego i Pani Hanna Czaja od polskiego.
Wśród uczniów brylowała 4b LSP. Trudność .stanowiło słowo “ horrendalny”,
pochodzące od łacińskiego “horrendum”, czegoś, co przeraża, stąd też i” horror”.
Nieco respektu wzbudzili “wikingowie”, którzy stanowią rodzaj wojowników , zatem
traktujemy ich, jak formacje wojskowe typu kawalerzysta, saper czy dragon i piszemy
mała literą.

We środę na godzinie wychowawczej bawiliśmy się pisanie i rysowanie
oburącz, spostrzegawczość i zgadywanki lingwistyczne. Udało się odnaleźć 54
wyrazy zawierające cząstkę -ser-.

Piątek pachniał ogniskiem, na którym piekliśmy kiełbaski i słodkie pianki,
pogoda dopisała a nad bezpieczeństwem czuwał Antek Karaszewski- wytrawny
harcerz.

Zwieńczenie obchodów stanowił przygotowany przez Panią Kasię
Bogdanowicz kahoot prowadzony z wdziękiem przez Panią Kasię Korolczuk.
Zgromadził na auli społeczność całej szkoły. Na pytania dotyczące dysleksji najlepiej
odpowiedział Andrzej Kozłowski, tuż za nim grupa Antka Wasilewskiego z Andrzejem,
Staszkiem,Kacprem, Anią i Aleksem , trzecie miejsce przypadło zespołowi Kuby
Soroki z Alanem, Igorem, Denisem i Kajetanem. W ten sposób cel obchodów
Tygodnia Świadomości Dysleksji został osiągnięty.

Dziękuję bardzo wszystkim za prace artystyczne, prowadzącym zabawy za
zaangażowanie, dyrekcji za opiekę a Monice Sobczak za piękny plakat zapowiadający
obchody. Przyszłość przyniesie nam jeszcze warsztaty akceptacji inności, które
sukcesywnie będzie prowadzić zespół pedagogiczno-psychologiczny. Nasze liceum
zawsze sprzyjało osobom o szczególnych potrzebach edukacyjnych, które zyskały tu
szansę na dalsze kształcenie i oby tak pozostało.

Dziękuję wszystkim.
Aldona Tkaczyk














