
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, 

bardzo się cieszę, że zechcieliście dołączyć do ZESPOŁU, w którym razem zagramy                      
o wrażliwość i tolerancję.  

Mam nadzieję, że nasze wspólne działanie przyniesie Wam oraz Waszym uczniom radość 
i satysfakcję. 

Poniżej przesyłam kilka podpowiedzi, od czego warto rozpocząć.  
 

Zatem:  

Od czego rozpoczynamy? 

→ Od kontaktu z Rodzicami (po drugiej stronie spotkacie przede wszystkim mamy naszych bohaterów – 
przesympatyczne kobiety, które naprawdę cieszą się, że są z nami).  

→ W załączonej tabeli podałam:                                                                                                                                                                              
- imiona dzieci zgłoszonych do projektu,                                                                                                                                                                                
- kilka słów na przywitanie,                                                                                                                                                                                
- zdjęcie dziecka,                                                                                                                                                                                                   
- kontakt. 

→ Bardzo proszę odszukać siebie i swoją klasę (lub grupę), sprawdzić imię dziecka (proszę zwrócić uwagę, że mamy 
dwie Lenki, dwie Maje, trzy Zosie i dwóch Janków!) oraz kontakt do „swojego” dziecka. Jeżeli pojawi się jakiś 
problem, proszę o informację. 

→ Szkoły: Zasutowo i Krzykosy przydzieliłam Wam po jednym dziecku. Myślę, że będzie Wam łatwiej (przypuszczam, 
że Wasze klasy nie są zbyt liczne). Jeżeli jednak wolelibyście inny układ, wszystko można zmienić. (Jeżeli proponujecie 
zmiany, dajcie znać w najbliższym czasie). 

→ Szkoły: ZSA i SP2 nie przydzielałam dzieci do konkretnych klas. Myślę, że lepiej, jeżeli zrobicie to w swoim gronie.  

 

Poznajmy się. 

Można przedstawić uczniom wszystkich uczestników tegorocznej edycji projektu: https://youtu.be/XnAF8WbRlTU   

 

Co dalej? 

Październik jest miesiącem świadomości społecznej o zespole Downa. W myśl zasady, że kluczem do oswojenia jest 
często zrozumienie istoty zjawiska, warto wytłumaczyć uczniom przyczynę powstawania zespołu Downa. Podczas 
zajęć w klasach młodszych można odwołać się np. do historyjki stworzonej przez cytogenetyka Gabi Lederer, w której 
porównuje ona chromosomy do maluchów - dzieci te nie chciały przerwać wspólnej zabawy i trzymając się za rączki 
nieroztropnie wskoczyły razem do komórki potomnej. Dobre materiały udostępnia też Stowarzyszenie „Bardziej 
Kochani” https://bardziejkochani.pl/zespol-downa/co-to-jest-zespol-downa/  

 

Nasze kolejne działania 

Projekt ma opierać się na integracji uczniów z dziećmi zgłoszonymi do projektu. Chcielibyśmy, aby uczniowie poznali 
bliżej konkretne dziecko. Mamy nadzieję, że pozwoli to na zbudowanie relacji i stworzenie więzi. Chcielibyśmy, aby 
uczniowie mieli przeświadczenie, że po drugiej stronie jest ktoś, kto ma swoje cele i marzenia. To zrodzi w nich 
poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka. Kontakt z dzieckiem odbywa się za pośrednictwem mamy przy 
wykorzystaniu mediów. 



Inne działania 

Absolutnie nie chcę narzucać Wam moich pomysłów. Myślę, że wiele z nich podpowie samo życie. Mogę jedynie                        
z całą pewnością stwierdzić, że poprzednia edycja tego projektu spotkała się z ogromną sympatią każdego                                  
z rodziców. (Zresztą fakt, że to kontynuujemy dzieje się na ich prośbę). Warto jednak pamiętać, że rodzice często 
poświęcają sporo czasu na rozmaite terapie.  

→ Może dodatkowo życzenia od uczniów z okazji imienin lub urodzin dziecka? Np. Miłosz niedługo będzie obchodzić 
swoje urodziny. 

→ Będą również święta – to tylko moje sugestie. 

→ Z całą pewnością wspólnie obchodzić będziemy Światowy Dzień Zespołu Downa 2022. O tym jednak napiszę                            
w późniejszym terminie.  

 

Promocja naszych działań 

Proponuję, abyśmy mówili głośno o tym, co robimy. 

Jakiś czas temu na Facebook’u powstała strona WSPÓLNIE WYGRAJMY WRAŻLIWOŚĆ. Jeżeli zechcecie podzielić się 
swoimi działaniami, podeślijcie proszę zdjęcia lub filmiki (Pamiętajcie o upewnieniu się, że rodzice uczniów wyrazili 
zgodę na przetwarzanie wizerunku swojego dziecka. Nie wiem, jak to działa w innych placówkach, w mojej rodzice 
podpisują zgodę, w której zawarte są również projekty realizowane przez szkołę). Bez sensu zatem (tak sądzę) 
obciążać się dodatkową papierologią.  

Gdzie przesyłać foty? 

- bzc@op.pl, 

- wrazliwosc21@gmail.com  

- Messenger (w ostateczności, bo niszczy jakość zdjęć). 

 

Dodatkowe info 

Nasze działania wpisują się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 
2021/2022 – punkt 2 –„Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 
szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie”. 

 

Kontakt 

Jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania, wątpliwości, problemy, jestem zawsze dla Was.  

Możecie pisać, możecie dzwonić (691-581-958).   

 

Ważne!!! 

Pod postem, w którym wstawiliśmy filmik o projekcie, pojawiły się komentarze rodziców, którzy dziękowali mi za ten 
projekt. Niezręcznie było te komentarze usuwać lub ukrywać. Nie do końca były one jednak zgodne z prawdą,                          
bo projekt dzieje się nie dzięki MNIE,  ale dzięki WAM! 

 


