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Sprawozdanie z realizacji wydarzenia „Praskie Dni Dysleksji”

W dniach 4-5 października Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 zorganizowała wydarzenie w ramach
obchodów XV Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji pt. „Praskie Dni Dysleksji”. Akcji patronował
Burmistrz Dzielnicy Praga Północ Pan Wojciech Zabłocki. Celem wydarzenia było rozwijanie
i upowszechnianie wiedzy na temat specyficznych trudności w uczeniu się wśród rodziców, uczniów
i nauczycieli.

W trakcie trwania „Praskich Dni Dysleksji” nasza Poradnia podjęła następujące działania:

Szkolenie dla nauczycieli z praskich placówek

Dnia 4 października 2017 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
i matematyki, pedagogów szkolnych oraz terapeutów pedagogicznych z praskich szkół pt. „Uczeń
z ryzyka dyskalkulii na lekcjach matematyki” Poprowadzili je specjaliści Poradni – pedagog Agata
Gromadzka orz psycholog Joanna Kmiołek. Spotkanie składało się z dwóch części. Pierwsza część była
poświęcona poszerzaniu wiedzy z zakresu rozpoznawania symptomów oraz sposobów diagnozowania
dyskalkulii. Druga część miała charakter warsztatowy, a jej celem była wymiana doświadczeń
dotyczących pracy z uczniem z trudnościami w nauce matematyki, a także pogłębienie współpracy
między praskimi placówkami. W spotkaniu wzięło udział 5 nauczycieli.
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Spotkania dla rodziców

4 października 2017 r. odbyło się szkolenie dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym pt. „Wczesne symptomy ryzyka dysleksji”. W spotkaniu wzięli udział także
nauczyciele wychowania przedszkolnego. Było ono prowadzone przez psychologów Poradni –
Katarzynę Matusiak oraz Jolantę Walczak. Spotkanie miało na celu uświadomienie rodzicom, na jakie
umiejętności swoich dzieci powinni zwracać szczególną uwagę oraz co powinno ich zaniepokoić.
Rodzice dowiedzieli się także, jak mogą usprawniać niektóre umiejętności swoich dzieci w trakcie
codziennych aktywności i zabaw z nimi. Po spotkaniu rodzice oraz nauczyciele mogli indywidualnie
porozmawiać z prowadzącymi. W spotkaniu wzięło udział 7 osób.

5 października 2017 r. odbyło się szkolenie dla rodziców uczniów z klas IV – VII i oddziałów
gimnazjalnych pt. „Ratunku! Moje dziecko jest dyslektykiem!”. Poprowadzili je specjaliści
Poradni – pedagog Agata Gromadzka i psycholog Joanna Kmiołek. Na spotkaniu rodzice mogli
poszerzyć swoją wiedzę na temat możliwych przyczyn i symptomów dysleksji rozwojowej, zobaczyć
świat widziany oczami dyslektyka, poznać nazwiska sławnych dyslektyków, a także dowiedzieć się, w
jaki sposób mogą pomóc własnemu dziecku i jak pracować z nim w domu. Po spotkaniu każdy rodzic
mógł indywidualnie porozmawiać z prowadzącymi na temat trudności swojego dziecka. W spotkaniu
wzięło udział 4 rodziców. Dzieci rodziców, którzy brali udział w szkoleniu, mogły w tym samym czasie
uczestniczyć w zajęciach otwartych.
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Zajęcia otwarte dla dzieci – warsztaty ortograficzne

5 października 2017 r. w naszej Poradni zostały zorganizowane także zajęcia otwarte dla uczniów szkół
podstawowych. Warsztaty ortograficzne zostały poprowadzone przez pedagogów Poradni – Milenę
Gackiewicz ora Anitę Kalutę. Zajęcia miały na celu uświadomienie uczniom, że nauka ortografii nie
musi być nudna i może odbywać się w formie ciekawych gier i zabaw dydaktycznych. Uczestnicy zajęć
otwartych i ich rodzice zapowiedzieli udział dzieci w kolejnym cyklu warsztatów. W zajęciach
otwartych wzięło udział 4 uczniów.


