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W piątek 4 grudnia dwie klasy pierwsze miały okazję uczestniczyć w
„lekcjach akceptacji”, które powadziła pani Joanna Chmielewska –
terapeutka i zarazem członkini Rady Programowej Fundacji „Na
Niebiesko” z Poznania. Warsztaty zorganizowała pani Magdalena
Malinowska – współzałożycielka Klubu Rodziców Dzieci z Autyzmem
„Niebieski Zakątek” w Środzie Wlkp. i jednocześnie nauczyciel języka
angielskiego w naszej szkole.
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LEKCJA AKCEPTACJI to projekt realizowany przez poznańską
fundację, którego celem jest kształtowanie świadomości młodzieży na
temat zaburzenia określanego jako spektrum autyzmu. Celem
warsztatów jest przedstawienie sposobu postrzegania świata przez
osoby z tym zaburzeniem oraz problemów, na jakie napotykają one w
życiu. Według twórców fundacji: Autyzm staje się właśnie jedną z
niewielu „chorób” oficjalnie zaliczanych przez ONZ do
najgroźniejszych – obok AIDS, cukrzycy i raka. Ostatnio
odnotowujemy znacznie więcej zachorowań na autyzm niż kiedyś –
wg badań jest to najczęściej występujące zaburzenie rozwojowe,
pojawia się dziś u co 100 rodzącego się dziecka.(…) Tym, co
najbardziej boli osoby stykające się z autyzmem jest znikoma wiedza
na ten temat otoczenia. Z niej wynikają liczne problemy z akceptacją i
funkcjonowaniem w społeczeństwie. Problemy te dotykają nie tylko
dzieci z autyzmem, ich rodziny również – z obawy przed
wytykaniem palcami zamykają się z dziećmi w domach, spotykają w
zamkniętym środowisku. Robią to samo co ich dzieci – uciekają w
bezpieczny azyl. (źródło: http://www.naniebiesko.pl/)
Warsztaty składały się z krótkiej przedmowy na temat tego, czym jest
autyzm, a następnie z doświadczeń mających na celu uświadomienie,
jak autysta odbiera świat i jak reaguje na różne bodźce. Okazało się,
że ułożenie puzzli w rękawicach murarskich, nawleczenie w nich nitki
albo odczytanie tekstu w okularach zniekształcających obraz jest nie
lada problemem. W ten sposób uczniowie sami mogli przekonać się,
na
jakie
trudności
spowodowane
zaburzeniami
sensorycznymi natrafiają chorzy. Podsumowaniem była dyskusja na
temat tego, jak zachować się wobec autystycznego kolegi, jak mu
pomóc, ale także - jak się nie zachowywać.
Osoby zainteresowane tematem autyzmu zapraszamy na stronę
fundacji: http://www.naniebiesko.pl/
Zachęcamy też do obejrzenia fragmentu programu WTK z udziałem
p. Joanny Chmielewskiej dotyczącego warsztatów w ramach projektu
„Lekcja
akceptacji”:
http://wtkplay.pl/video-id-22184autyzm_tak_to_moze_wygladac oraz filmu przedstawiającego
fragmenty zajęć oraz spotkań Klubu Rodziców Dzieci z Autyzmem
"Niebieski
Zakątek"
w
Środzie
Wielkopolskiej: https://www.youtube.com/watch?v=2dON9A8DHqw

Klasy
patronackie

Odyseja Umysłu
POMOST historii

Osoby, które chciałyby zostać wolontariuszami w klubie „Niebieski
Zakątek” mogą kontaktować się z panią Magdaleną Malinowską.
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