Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich
w Chojnicach

Przykłady działań i przedsięwzięć podejmowanych w trakcie
realizacji programu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”
(informacje o wszystkich przedsięwzięciach szkolnych są również zamieszczone na szkolnej stronie
internetowej www.sp3.chojnice24.pl w układzie chronologicznym. Każde wydarzenie z życia szkoły
staramy się opatrzyć galerią zdjąć jego uczestników. O wydarzeniach z życia społeczności szkolnej na
bieżąco informujemy lokalny portal internetowy www.chojnice.com i chojnicką prasę)

W tok naszego szkolnego życia w pełni angażują się dzieci
z dysleksją, robią to bardzo chętnie, są aktywne, doceniane
zbierają pochwały, uczą się współdziałania w zespołach nie tylko
klasowych, po prostu współtworzą wydarzenia, którymi żyje
szkoła.

Rok szkolny 2014/2015

3 grudnia 2014 r. - Światowy Dzień Osób
Niepełnosprawnych
Wystawę w holu szkoły przygotowali uczniowie z dysleksją wraz z
dziećmi z klas integracyjnych pod opieką swoich wychowawców
Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzimy 3 grudnia już od
roku 1992.Ustanawiając go, Organizacja Narodów Zjednoczonych chciała
zwrócić uwagę na problemy ludzi z niepełnosprawnościami oraz podkreślić jak
ważna jest ich integracja ze społeczeństwem. W Polsce jest prawie
pięć milionów osób niepełnosprawnych. Są obok nas! Dzieci z
niepełnosprawnościami to także uczniowie naszej szkoły. Nie są inni ! Tak samo
jak inni uczą się tu, mają swoje marzenia, plany, zainteresowania. Tak samo jak

inni lubią przebywać w gronie przyjaciół, cieszyć się towarzystwem koleżanek,
kolegów, uczestniczyć w szkolnym życiu. Bądźmy zawsze razem z nimi, bo
razem będzie nam łatwiej, milej i mimo braku pełnej sprawności naszych
kolegów, mimo ich ograniczeń szybciej uda się przezwyciężyć każdą barierę,
przeszkodę, smutek, kłopot! Często, aby tak właśnie się stało wystarczy
obdarzyć kogoś uśmiechem, poświęcić mu swoją uwagę, odrobinę czasu!
Pamiętajmy o tym!
Szkolne obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych, już wkrótce, w
styczniu, wtedy w sposób szczególny pokażemy ile w nas życzliwości,
serdeczności, spontaniczności. Teraz jednak czas uczcić ów dzień
podkreśleniem naszej szkolnej i życiowej postawy. Wymownie ujmują ją hasła
wywieszone w holu szkoły!

Szkolny Dzień Tolerancji , 20 stycznia 2015 roku

Słowa piosenki „Niech nas świat zobaczy!” zgodnym chórem klasa III c ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Chojnicach wyśpiewała we wtorek, 20 stycznia 2015 r. na szkolnej
scenie dedykując je wszystkim zebranym w sali gimnastycznej uczniom, rodzicom
i gościom.
Dla dzieci z SP nr 3 był to bowiem dzień szczególny, uczniowie postanowili
wspólnym artystycznym pokazem podkreślić, że chociaż każdy jest inny, wszyscy są równi, a
tolerancja okazywana ludziom bardzo pomaga w codziennych relacjach.
Wśród wykonawców nie zbrakło osób niepełnosprawnych ruchowo, dzieci
zmagających się z dysleksją i innymi dysfunkcjami rozwojowymi. Uczniom młodszym i
starszym ze wszystkich sześciu klas integracyjnych udało się doskonale scalić artystyczne
formy, by przekazać o arcyważne przesłanie o akceptacji, szacunku dla drugiego człowieka,
wyrozumiałości, życzliwości. Wymowny wiersz ”Tolerancja” w wykonaniu Kuby Stoltmana
z VI c, wspólnie ułożony przez klasę IV e „słownik najbardziej wartościowych ludzkich
postaw”, scenka klasy VI c oparta na kanonie lektur szkolnych podejmujących temat
poszanowania innych, piosenki i tańce przygotowane przez sześć zespołów klasowych i grupę
taneczną „Biało – Czarni” złożyły się na ten oryginalny, nieprzeciętny w przekazie program.
Dopełniło go ułożenie w holu szkoły przez klasę VI a ogromnego serca z kolorowych
nakrętek zbieranych w szkole dla uczniów niepełnosprawnych.
Szkolny Dzień Tolerancji był też podsumowaniem edukacyjnej akcji ukazującej
trudności z jakimi w codziennym życiu borykają się ich rówieśnicy na wózkach inwalidzkich,
chodzący o kulach, ludzie niedowidzący, osoby z niesprawnością rąk, dzieci, które mają
trudności w czytaniu i pisaniu z powodu dysleksji . O doświadczanych podczas tych zajęć
odczuciach, rozterkach przypominały przemyślenia dzieci odczytane przez uczennice z klas
starszych oraz towarzyszące tym wypowiedziom slajdy prezentowane w sali gimnastycznej.
Apel był też okazją podsumowania szkolnych konkursów plastycznych, których głównym
hasłem była tolerancja oraz nagrodzenia klasy VI c za wolontariat w wielu akcjach
charytatywnych.
Dzieciom przygotować Szkolny Dzień Tolerancji pomogli wychowawcy. Nad
układem całości programu czuwała grupa nauczycieli. Wspólna praca dzieci i dorosłych
sprawiła, że był to niepospolity dzień podkreślający wrażliwość, wyrozumiałość, szacunek,
akceptację, empatię i otwartość na drugiego człowieka, postawy tak potrzebne w życiu nas
wszystkich.

