POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI
Oddział w Łodzi
www.ptd-lodz.pl ; e-mail: ptd.lodz@gmail.com
Łódź 28.08.2019r. .

ZAPRASZAMY
do czynnego udziału w XVII Europejskim Tygodniu Świadomości Dysleksji
Tym razem odbędzie się w okresie od 20 do 25 października pod hasłem:

„Dysleksja- zasoby, zdolności, talenty”
W ramach wydarzeń ogólnołódzkich planowane są następujące działania:


23.10.2019 – godz. 14.30 – 18.00 Konferencja dla nauczycieli, specjalistów i
rodziców połączona z obchodami 25 - lecia Łódzkiego oddziału Polskiego
Towarzystwa Dysleksji pt. „W towarzystwie dysleksji przez życie” – Klub
Nauczyciela w Łodzi



24.10.2019 – godz. 11-14 – Giełda Talentów Uczniów z Dysleksją -– Klub
Nauczyciela w Łodzi

 25.10.2019 – godz. 10.00-12.30 Finał Konkursu literackiego dla uczniów z dysleksją
„I ty możesz zostać Andersenem” – Szkoła Podstawowa nr 110 w Łodzi /Informacje
na temat konkursu dostępne na stronie www.ptd-lodz.pl/
 20-22.10.2019 – Sprawdź, czy Twoje dziecko dobrze widzi - bezpłatne badania
przesiewowe wzroku w Ośrodku Korekcji Wzroku w Łodzi ul. Próchnika 1
 20.10-25.11.2019

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 na początku października
Jak co roku liczymy na twórcze zaangażowanie się szkół i placówek w organizację
ETŚD. Prosimy również o nadsyłanie propozycji działań w poradniach, szkołach, przedszkolach
i innych placówkach na swoim terenie w ciągu całego Tygodnia, propagowanie rozmaitych form
i sposobów wsparcia oraz ukazywanie potencjału osób z dysleksją. W tym roku pochylamy się
nad problematyką dysleksji na różnych etapach życia, poczynając od ryzyka dysleksji w wieku
przedszkolnym, poprzez etap edukacji szkolnej, a kończąc na dorosłości. Naszym celem jest

pogłębianie świadomości społecznej w obszarze specyficznych trudności w uczeniu się,
uwrażliwianie rodziców, nauczycieli na ten problem, zarówno w obszarze rozpoznawania, jak i
wspierania dzieci i młodzieży z tym problemem.
Zachęcamy do włączenia się w tę akcję, Tabele z planowanymi działaniami należy przesłać
mailem na adres ptd.lodz@gmail.com do dnia 4 października 2019 r.. Informacje przesłane w
późniejszym terminie mogą nie zostać umieszczone na stronach Polskiego Towarzystwa
Dysleksji. Polecamy inspiracje z ubiegłych lat dostępne na stronie www.ptd-lodz.pl w zakładce
Archiwum.
Szczegółowy program obchodów Tygodnia zostanie udostępniony na stronie www.ptd-lodz.pl i
na Facebooku po 10 października 2019r.
Zapraszamy do współpracy
Z pozdrowieniami
Zarząd Łódzkiego Oddziału PTD

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem XVII ETŚD:
Danuta Gmosińska-501 099 557
e-mail ptd.lodz@gmail.com

