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ZAPRASZAMY
do czynnego udziału w XVI Europejskim Tygodniu Świadomości Dysleksji 

 
W tym roku już po raz szesnasty będziemy obchodzić w Łodzi  EUROPEJSKI TYDZIEŃ 

ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI. Tym razem odbędzie się w okresie od 19 do 23 listopada  

pod hasłem:

„Matematyczne inspiracje”
W ramach wydarzeń ogólnołódzkich planowane są następujące działania:

 19.11.2018 – godz. 11.00-13.30 Gra interaktywna „WIELKIE PORUSZENIE - W 

TEATRZE MNOŻENIE” –- na terenie Teatru „ARLEKIN” z zaangażowaniem 

specjalistów z łódzkich poradni psychologiczno-pedagogicznych i pracowników 

teatru. Uczestnikami Gry będą uczniowie z klas IV z łódzkich szkół podstawowych z 

trudnościami w uczeniu się matematyki wraz z nauczycielami. 

 21.11. 2018 –godz. 14.00 – 17.30 - Konferencja dla nauczycieli i terapeutów 

organizowana we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli 

w Łodzi oraz Biblioteką Pedagogiczną „Matematyczne inspiracje – rozwijanie 

umiejętności uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych” WOJEWÓDZKI 

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁODZI, ul Wólczańska 202

 20.11 –i 22.11.2018 część warsztatowa Konferencji – na terenie łódzkich placówek i 

WODN /Szczegółowy program wkrótce/

 20-22.11.2018 – Sprawdź, czy Twoje dziecko dobrze widzi - bezpłatne badania 

przesiewowe wzroku w Ośrodku Korekcji Wzroku w Łodzi ul. Próchnika 1

 19.11-23.11.2018 w łódzkich poradniach psychologiczno-pedagogicznych i 

specjalistycznych, szkołach i innych placówkach– wielorakie działania m.in. 

warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli, konsultacje, wystawy, prelekcje, 

zajęcia pokazowe,  gry, konkursy itp.

Szczegółowy program opublikujemy w drugiej połowie października

Jak co roku liczymy na twórcze zaangażowanie się szkół i placówek w organizację ETŚD. 

Prosimy również o nadsyłanie propozycji działań poradni, szkoły na swoim terenie w ciągu 



całego Tygodnia. Tematem przewodnim jest MATEMATYKA, a jak wiemy matematyka jest 

wszędzie. Zachęcamy, aby zaplanowane działania uwzględniały wiodące hasło Tygodnia, ale 

można włączać również inne propozycje związane z poszerzaniem wiedzy i umiejętności w 

obszarze specyficznych trudności w uczeniu się, rozmaitych sposobów i metod ich pokonywania 

oraz rozwijania zdolności uczniów z dysleksją.  Tabele z działaniami należy przesłać mailem  na 

adres ptd.lodz@gmail.com do dnia 12 października. Informacje przesłane w późniejszym 

terminie mogą nie zostać umieszczone na stronach Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Szczegółowy program obchodów, program Konferencji zostanie udostępniony na stronie 

www.ptd-lodz.pl i na Facebooku po 15 października.

Zapraszamy do współpracy

 Z pozdrowieniami

Zarząd Łódzkiego Oddziału PTD

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorami XVI ETŚD:

Danuta Gmosińska-501 099 557

Joanna Wójcicka – 601 079 278

e-mail ptd.lodz@gmail.com


