Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji
25 października odbył się po raz kolejny w naszej szkole Europejski Tydzień Świadomości
Dysleksji pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Przez 5 dni w szkole przeprowadzano
zajęcia dla uczniów z dysleksją i nie tylko! Organizatorami w tym roku byli Pan Profesor Mirosław
Cupiał – pedagog oraz nauczyciel, a także pani Profesor Joanna Książek. Przez te pięć dni z XIV
Liceum Ogólnokształcącym współpracowała Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie. Poniżej zamieszczam dla Państwa krótką
relację, zawierającą najważniejsze informacje.
Dzień 1- 21 października 2019 roku
1. Pierwszą atrakcją były warsztaty pt. „Sztuka uczenia się- pomocne techniki zapamiętywania”.
Podczas spotkania wyjaśniono, czym są mapy myśli, a także, że mają na celu pomagać uczniom
z dysleksją, a w zasadzie wszystkim, naukę skomplikowanych rzeczy w przyjemny i łatwy
sposób! Po części teoretycznej odbyły się warsztaty, na których uczniowie mogli przekonać się,
że tworzenie mapy myśli to prawdziwa frajda.
2. Drugim ważnym wydarzeniem tego dnia był wykład na temat słuchu, dokładnie omówiono, jak
on działa i dlaczego uczniowie - dyslektycy powinni zwracać szczególną uwagę na słuch.
Następstwem tego było przesiewowe badanie słuchu.
3. Następnym ważnym punktem tego dnia był kurs tańczenia zumby w sali gimnastycznej.
Chociaż efekty nie przypominały poziomu tańca z gwiazdami, to liczyła się dobra zabawa!
4. Na koniec w świetlicy odbył się konkurs pod hasłem: „Ortowyzwanie”. Quiz ortograficzny,
przeprowadzony przez panią profesor Alicję Ryś, odbył się
w nietypowej formie,
bo na platformie internetowej Kahoot, a każdy uczestnik odpowiedzi udzielał na…swoim
telefonie komórkowym! Oto jego wyniki:
I.
miejsce zajęła Wiktoria Galas z klasy 1 ep,
II.
miejsce zajął Jakub Skowronek z klasy 2 bg
III.
miejsce zajął Filip Kaczmarczyk z klasy 1 cg
Dzień 2- 22 października 2019 roku
„Chodzi o to, żeby język giętki zapisał wszystko, co pomyśli głowa”- pod tym hasłem przeprowadzono
drugi dzień ETŚD. W tym dniu mieliśmy możliwość uczestniczenia w różnorodnych zmaganiach
intelektualnych. Odbyły się następujące konkursy:
1. Konkurs pięknego czytania dla uczniów z dysleksją „Czytanie to moja pasja!”, organizowany
przez panie profesor Jolantę Stachowską oraz Joannę Książek w szkolnej auli. Zwyciężyli:
I.
Miejsce
Jerzy Kucharski
II.
Miejsce
Martyna Szuba
Fabian Dydaś
III.
Miejsce
Emilia Kłysz
Maciej Mikuliszyn
2. Konkurs ortograficzny „Ortograficzna corrida. I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii!”,
zorganizowany został przez panie profesor Joannę Książek i Alicję Ryś. Zwyciężyli:
I.
Miejsce
Karolina Kurzydło
Szymon Jajeśnica
II.
Miejsce
Jakub Filip
III.
Miejsce
Mikołaj Wójtowicz
3. Konkurs frazeologiczny „Mistrz Słowa – z frazeologią za pan brat”, na platformie Kahoot!,
organizowany był przez panią profesor Alicję Ryś. Wygrali:
I.
Miejsce
Izabela Wałęga

II.
Miejsce
Julia Sikorska
III.
Miejsce
Szymon Jajeśnica
4. Konkurs kaligraficzny „Mistrz Pióra- z piórem za pan brat!” zorganizowany został przez Panie
Profesor Edytę Zarembę oraz Alicję Ryś. Do szkoły napłynęło mnóstwo prac z różnych szkół,
w 4 kategoriach wiekowych. Chociaż konkurencja była ogromna, zwyciężyły następujące
osoby:
a) W kategorii - klasy II i III
I Miejsce
Kalina Siedlik
II Miejsce
Anna Sitko
III Miejsce
Nicola Jabłońska
b) W kategorii - klasy IV- VI
I Miejsce
Maja Tetela
II Miejsce
Aleksandra Tyrańska
III Miejsce
Klaudia Borak
Wiktoria Marceli
c) W kategorii - klasy VII-VIII
I Miejsce
Lena Wiśniewska
II Miejsce
Paweł Słowik
III Miejsce
Jakub Słowik
d) W kategorii – klasy liceum
I Miejsce
Laura Krzysztofik
II Miejsce
Jakub Pyrcz
III Miejsce
Martyna Mazoń
Wyróżnienie
Jessica Potocki
Dzień 3- 23 października 2019 roku
Podczas trzeciego dnia ETŚD, pomiędzy godzinami 12:00 a 16:00 odbywały się konsultacje
dla rodziców, którzy mogli porozmawiać z pracownikami Specjalistycznej Poradni PsychologicznoPedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie.
Dzień 4 – 24 października 2019 roku
Odbyło się szkolenie dla nauczycieli pt. Przygody Don Kichota w walce z wiatrakami”- analiza
i interpretacja opinii psychologiczno-pedagogicznej, w celu dostosowania wymagań edukacyjnych
do potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Dzień 5 – 25 października 2019 roku
W ostatnim dniu około godziny 10.30 odbyło się wręczenie nagród oraz podsumowanie ETŚD. Dzięki
Panu Profesorowi Dariuszowi Godyniowi każdy mógł zobaczyć wspaniały film z prezentacją
wszystkich wydarzeń Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Na podsumowaniu Zaszczyciła
nas swoją obecnością Pani Maria Borczyk ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie.
To był niezwykle emocjonujący i wartościowy tydzień!

