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*44 szkoły 



*

*32 szkoły – TAK (drugi rok) 

*5 szkół przystąpiło do programu  

*7 szkół nie odpowiedziało na 

pytanie 



*

*16 szkół odesłało Ankiety 

podsumowujące realizację 

Programu w roku 2018/2019 



*

*82 koordynatorów 



*

*17 Koordynatorów 

jest członkami PTD  

*To jest 14,28% 



*

*W roku 2018 – 15 nauczycieli 

*W roku 2019 – 17 nauczycieli 
 

*SP Jastarnia 



*

Wszystkie wybrane szkoły realizowały: 

*Obchody „Tygodnia Świadomości Dysleksji” 

*Różnorodne akcje czytelnicze 

*Konkursy szkolne proponowane przez PTD 

*Zajęcia metodami polecanymi przez PTD 

*Konkursy międzyszkolne PTD dla uczniów z 

dysleksją 

 



*

*Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdańsku 

* Innowacja „Z książką ku wartościom '' - rozbudzanie 
zainteresowań czytelniczych, zwracanie uwagi na 
wartości, które pozwalają na budowanie dobrych 
relacji z rówieśnikami. 

*Zajęcia z elementami relaksacji„Trening uważności'' 
- rozwijanie umiejętność koncentracji, techniki 
pamięciowe. 

*Zajęcia psychoedukacyjne „Mój wewnętrzny Mistrz” 
rozwijanie umiejętności interpersonalnych, 
wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

 

 



*

Szkoła Podstawowa nr 6 w Redzie 

*„Czytamy Razem. Dzieci czytają dzieciom”- uczennice 
klas ósmych spotykały się z uczniami mającymi 
trudności w czytaniu na wspólnym czytaniu lektur 
szkolnych. Wspierały młodsze dzieci. 

*  Organizacja autorskiej wystawy  ucznia klasy III 
„Zwierzęta z plasteliny” - przygotowana w oparciu     
o wiadomości uzyskane przez dziecko podczas zajęć 
indywidualnych. 

*Kącik Bratka - uczniowie klas trzecich czytali wybrane 
utwory z księgi Bratka swoim młodszym kolegom         
i koleżankom z klasy I i z grupy „0”. 

 

 



*

Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdańsku 

*„Lektury szkolne” - stworzenie gry edukacyjnej 
przez uczniów klas ósmych. 

* Wykorzystanie w czasie lekcji kart Dixit w 
klasie IV – pisanie opowiadań. 

* Utworzenie dla rodziców i nauczycieli na 
stronie internetowej szkoły zakładki „Szkoła na 
miarę ucznia z dysleksją” - szybki dostęp do 
informacji na temat dysleksji, ćwiczeń dla 
dzieci oraz realizacji programu. 

 

 



*

Szkoła Podstawowa nr 85 w Gdańsku 

*Zajęcia „Integracja przez ruch” 

*Program „Dobry Start Szkolny” 

*„Zaczarowana kreska” – zajęcia rozwijające 

wyobraźnię i kreatywność 

*Indeks Klubu Bratka – pozytywny system 

motywacyjny 

*Metoda Tomatisa , karty Grabowskiego 

 



*

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej 

*„Kreatywne poniedziałki” 

*Aktywne przerwy 

*Program „Szkoła Pozytywnego Myślenia” – dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli 

*Innowacja z zakresu profilaktyki logopedycznej  



*

Szkoła Podstawowa nr 11 w Wejherowie 

*Akcja czytelnicza „Miś Hieronim” – dzieci 
zabierają kolejno misia do domu i czytają mu. 
W pamiątkowym zeszycie misia umieszczają 
swoje zdjęcie i wpisy, a w plecaku swojego 
gościa znajdują dla siebie słodką 
niespodziankę. 

*Akcja „W świecie gier ortograficznych” 

*„Lekcje otwarte” na terapii, zapraszanie 
członków rodziny, wskazówki do pracy,wsparcie 

 



*

BANK TERAPEUTÓW  

*https://www.ptd.edu.pl/bazaterapeutow.html  

*Baza informacji: 

 - Kto? 

 - Gdzie? 

 - Jaka terapia? 

*Rejestr polecanych Terapeutów na stronie 
internetowej PTD  

https://www.ptd.edu.pl/bazaterapeutow.html


*

AKADEMIA  MŁODEGO NAUCZYCIELA 

*Warsztaty – „Piątek w PTD”: 

- 16-19 

- Ciekawe tematy 

- Przydatne umiejętności 

- Zaświadczenia z PTD 



*

GRUPA KOORDYNATORÓW POMOCY 

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  

   na Facebooku PTD: 
 

*Pytanie – odpowiedź 

*Wymiana doświadczeń 

*Porady Zarządu PTD 



*

BANK POMYSŁÓW 

*dzielenie się pomysłami  

*Artykuły na stronie internetowej PTD 

*Wystąpienia na seminariach 

*Prowadzenie warsztatów w PTD 

 



*

KONKURS DLA KOORDYNATORÓW 
PROGRAMU i CZŁONKÓW PTD z nagrodą(!) 

*„Innowacja na zajęciach                
terapii pedagogicznej”: 

- Programowa 

- Metodyczna 

- Organizacyjna 

- Inna  

 

 



*

*Wysłane zostały druki Zgłoszenia 
Szkoły do Programu na bieżący rok 
szkolny na adresy mailowe 
Koordynatorów 

*Zostanie wysłane zaproszenie do 
współpracy z PTD dla Dyrektorów 
szkół na oficjalny adres szkoły 

*Termin – 27.10.2019 r. 



*

*Nadal zapraszamy do 

wstępowania w nasze szeregi! 
https://www.ptd.edu.pl/jakzostacczlonkiem.html  

*Za rok Walny Zjazd Delegatów 

Polskiego Towarzystwa Dysleksji! 

https://www.ptd.edu.pl/jakzostacczlonkiem.html
https://www.ptd.edu.pl/jakzostacczlonkiem.html

