
Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji pod hasłem 

 „Nie damy się dysleksji” w ZSP nr 7 

Za nami obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości  Dysleksji, które  w  tym roku 

były obchodzone pod hasłem  „Nie dam się dysleksji”.  Nasza szkoła włączyła się w  

ogólnoeuropejską akcję zarówno na terenie placówki jak i dzielnicy. Swoimi działaniami 

propagowaliśmy wiedzę na temat dysleksji oraz wspieraliśmy tych, którzy zmagają się z nią 

na co dzień. 

 W holu szkoły umieściliśmy  tablicę informacyjną  o problematyce dysleksji, na której  

znajdowały się   informacje dla rodziców: co to jest dysleksja, symptomy, gdzie można 

szukać pomocy, jak pracować z dzieckiem.  

Rodzice mieli możliwość konsultacji specjalistycznych, podczas których otrzymywali 

wskazówki do pracy z dzieckiem w domu, cenne uwagi i wsparcie. Inicjatywa spotkała się z 

zainteresowaniem i z pewnością będziemy kontynuować tego typu działania. 

Podczas obchodów pamiętaliśmy również o nauczycielach, dla których zorganizowaliśmy 

wystawę fachowej literatury o tematyce dysleksji  i pomocy terapeutycznych.  

Uczestnicy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych wykonywali OSORT (osobiste słowniki 

ortograficzne). Uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością i kreatywnością. Wszystkie 

pracę znalazły się na wystawie w holu szkolnym, a nauczyciele wskazali najciekawsze prace. 

I miejsce zajęła praca  uczennicy klasy 5e Angeliki Ćwiklińskiej,  II miejsce Maciej 

Ręgerowicz, kl. 5c,  III miejsce Maciej Staś, kl.6b. Wszystkim serdecznie dziękujemy za 

udział. Każdy z uczestników otrzymał słodką niespodziankę. 

Podczas obchodów nie zapomnieliśmy o naszych najmłodszych uczniach. Nasze 

wolontariuszki Dominika Olszewska i Julka Rola-Warzecka czytały w klasach młodszych 

baśnie Andersena, który pomimo dysleksji zrobił tak wiele dla światowej literatury i swoją 

twórczością uszczęśliwił niejedno dziecko.  Po wysłuchaniu baśni dzieci wykonywały pracę 

plastyczną.  

Obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości  Dysleksji wyszły również poza mury naszej 

szkoły. Uczniowie klas 6 wzięli udział w Dzielnicowym Turnieju Ortograficznym dla 

dyslektyków. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny: I drużyna- Zofia Saneluta, 

Aleksandra Sulik, Maciej Staś, Jakub Komorowski, II drużyna – Andrzej Wojakowski, Robert 

Konicki, Patryk Rybak, Marek Dąbrowski. Konkurencja okazała się bardzo silna i nie udało 



nam się zdobyć miejsca na podium ale zabawa była super, a o to w tym wszystkim przecież 

chodziło. Dziękujemy naszym uczniom za godną reprezentację naszej szkoły!!!! 

Swoimi umiejętnościami ortograficznymi mogli popisać się również nauczyciele, rodzice i 

pracownicy ZSP 7 podczas dyktanda w Urzędzie Dzielnicy Bemowo. Naszą szkołę 

reprezentowała najliczniejsza grupa.  Swoimi działaniami pokazaliśmy uczniom, że mogą 

liczyć na nasze wsparcie i problemy dysleksji nie są nam obce.  

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w obchody za pomoc w organizacji i 

promocji wiedzy na temat dysleksji. 

 

Anna Krajza, Grażyna Kowalczyk 

 

                   

 

        



    

   

    


