
PODSUMOWANIE AKCJI 
„JA NIE WIDZĘ CIEBIE, 

TY ZOBACZ MNIE!”   



Celem akcji było:

• Kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości,

tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo.

• Zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem

społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku.

• Przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy

osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów.

• Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych

wzrokowo.



Zaczęło się od tablicy przypominającej o akcji…



Na zajęciach koła chemicznego w ramach projektu „Dzieciaki

Bystrzaki” uczniowie kl. II A postanowili zaufać swoim odczuciom bez używania

zmysłu wzroku… Młodzież rozpoznawała przedmioty za pomocą dotyku (przy

zmianie kolejności ich ułożenia i dodaniu rzeczy – niespodzianek). Uczniowie za

pomocą węchu i smaku mieli okazję rozpoznać owoce, warzywa i inne produkty.

Wzorując się na zadaniu z filmu „Imagine” Andrzeja Jakimowskiego, uczniowie

z dużym zapałem próbowali nalać wody do szklanki, jedynie opierając się na

słuchu.

Trzeba przyznać, że niektórym udało się perfekcyjnie wykonać to

zadanie, nie rozlewając ani kropelki!

Ćwiczenia wprowadziły dużo radości wśród ,,bystrzaków” i dały im

szansę zmierzenia się z innymi sposobami poznawania otaczającego świata.







Na lekcjach języka polskiego do akcji przystąpili uczniowie klas: VII D oraz II F.

Podjęte działania:

- przedstawienie przez nauczyciela postaci Louisa Braille’a – prezentacja multimedialna

- przedstawienie sposobu czytania i pisania alfabetem Braille’a – film z YT

- omówienie alfabetu Braille’a – materiały przygotowane przez nauczyciela

- zapoznanie uczniów z kartką zapisaną alfabetem Braille’a - materiały przygotowane

przez nauczyciela - tyflopedagoga

- zapisanie hasła akcji alfabetem Braille’a – praca uczniów

- omówienie wad i zalet posługiwania się alfabetem Braille’a

- omówienie dostosowań współczesnej rzeczywistości do potrzeb ludzi niewidomych

- zapoznanie uczniów ze stroną www.braille.pl, translatorem alfabetu www.braille.edu.pl,

działalnością Fundacji Katarynka (ćwiczenie przygotowane przez nauczyciela)

https://edpuzzle.com/media/59edcef39eb007410034dbfd







Uczniowie klas: III B, III D, III H analizowali sens hasła „Ja nie widzę

Ciebie, Ty zobacz mnie” jako wstęp do interpretacji utworu Stanisława Sojki

„Tolerancja”. Obejrzeli także filmy przedstawiające życie osób niewidomych –

analizowali ograniczenia i możliwości osób niepełnosprawnych.

Klasa III H przygotowała plakat, na którym przedstawiono rozumienie

sformułowania „zobaczyć człowieka”, klasa III D – próbując wczuć się w sytuację

osoby niewidomej, sformułowała prośby osób niepełnosprawnych do otoczenia.

Uczniowie klasy III D obejrzeli film instruktażowy i praktykowali zdobytą

wiedzę na godzinie wychowawczej. Ćwiczyli, jak zachować się przy stole,

sprawdzali, czy trudno jest poruszać się z wykorzystaniem białej laski.













W oddziale przedszkolnym 0 A odbyła się rozmowa kierowana dotycząca

poruszania się i funkcjonowania osób niewidomych. Dzieci dowiedziały się, jaka

jest rola psa - przewodnika oraz jak należy się z nim obchodzić (nie należy głaskać

czy karmić). Uczniowie mieli okazję przekonać się, jakimi zmysłami niewidomi

postrzegają świat (m.in. dotykiem). Były też zajęcia związane z zaufaniem

wykonywane właśnie przy zamkniętych oczach.





Klasa 0 B wzięła udział w akcji dnia 18 października. Uczniowie mieli

okazję przekonać się, jak funkcjonują osoby z niepełnosprawnością.

Z dużym zainteresowaniem dzieci obejrzały krótki film o osobach

niewidzących, o tym, w jaki sposób możemy im pomóc i w jakich sytuacjach

jesteśmy IM potrzebni. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest alfabet Braille’a.

Podczas zabawy wykorzystaliśmy utworzony przez nas tor przeszkód, przez który

przeprowadzana była przez kolegę czy koleżankę osoba z zakrytymi oczami.

Wykonaliśmy prace plastyczne pt. „Serce na dłoni” i wspólnie odnaleźliśmy

odpowiedź na hasło naszej akcji, a mianowicie: „Ty nie widzisz mnie, ale ja widzę

Ciebie”.









„Jesteśmy tolerancyjni, bo lubimy ludzi”- tak mówią o sobie dzieci

z klasy 1A. Podczas zajęć edukacyjno – wychowawczych zrealizowanych na poczet

kampanii społecznej „JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE!” pierwszaki

wczuły się w rolę osób niewidomych. Po projekcji filmu „N jak niewidomy, czyli

jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku” dzieci dowiedziały się, co mogą zrobić, aby

bardziej nie przeszkodzić. Poznały alfabet Braille’a, kodowały litery w poznanym

zakresie i czytały krótkie, wykropkowane teksty. Mogły zostać przewodnikami osób

niewidomych i przekonać się, jak bardzo trzeba ufać innym, żeby osiągnąć sukces.

Dotarcie do celu i wykonanie pozornie prostej czynności- odkręcić kran i umyć

ręce, było nie lada wyzwaniem. „Będziemy pomagać, bo wiemy jak to robić!”





Podczas godziny wychowawczej w kl. II D porozmawialiśmy o naszych

doświadczeniach związanych z osobami niewidomymi. Obejrzeliśmy krótki film,

dzięki któremu wiemy więcej na temat tego, jak funkcjonują niewidomi.

Dowiedzieliśmy się także, jak najskuteczniej im pomóc. Poza tym uczniowie

wzięli udział w ćwiczeniu polegającym na przeprowadzeniu przez tor przeszkód

kolegi mającego zakryte oczy i poinstruowaniu go, jak ma bezpiecznie usiąść na

krzesło. Było to ciekawe doświadczenie, kształtujące w uczniach wrażliwość

na potrzeby drugiego człowieka.





Na godzinie wychowawczej w k. II E przeczytaliśmy list skierowany

do nas. Po czym obejrzeliśmy materiały - z wielkim zainteresowaniem

oglądaliśmy filmy, które pomogły zrozumieć nam osoby niewidzące.

Ćwiczyliśmy, jak im pomóc, gdy się spotkamy na ulicy. Postanowiliśmy

również przybliżyć sobie pisownię alfabetem Braille’a oraz napisać list tą

techniką.





W kl. II G zajęcia rozpoczęły się od przeczytania listu uczniów z Ośrodka

dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej. Potem została przytoczona

krótka historia białej laski. Uczniowie z zaciekawieniem obejrzeli film ,,N jak

niewidomy, czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku” oraz o Ośrodku Braille'a

w Bydgoszczy. W końcu przyszedł czas na alfabet Braille’a. Każdy miał okazję

zapisać swoje imię pismem punktowym oraz rozszyfrować imię kolegi lub koleżanki

z klasy.





Na godzinie wychowawczej uczniowie klasy II H zapoznali się

z materiałami dotyczącymi osób niewidomych. Na kolejnych zajęciach

przeprowadziliśmy "test" sprawnościowy, który miał przypomnieć podstawowe

zasady poruszania się i pomocy osobie niewidomej. Nie wszystko okazało się tak

proste jak na ilustracjach...





W trakcie zajęć w kl. VII B rozmawialiśmy na temat osób

niewidomych: czy znamy takie osoby, jak należy zachować się, gdy zobaczymy

osobę niewidomą i jak zaproponować jej pomoc. Uczniowie ćwiczyli prawidłowe

sposoby pomagania, np. przeprowadzanie, udzielanie precyzyjnych informacji.

Wspólnie obejrzeliśmy film, jak zachowywać się wobec niewidomych oraz filmik

pokazujący ośrodek w Bydgoszczy.





Uczniowie klasy VII E dołączyli się do akcji dnia 20 października.

Zapoznali się ze sposobem funkcjonowania osób niewidomych w życiu codziennym.

Dowiedzieli się, czym jest alfabet Braille’a i jak się nim posługiwać. Mieli okazję

samodzielnie przekazać wiadomość, posługując się alfabetem Braille’a oraz wczuć

się w sytuacje, z jakimi muszą się zmierzyć osoby niewidome. Przekonali się,

w jakim stopniu osoby niewidome muszą zaufać innym ludziom. Uczniowie

obejrzeli film o tresurze psa przewodnika dla osoby niewidomej.





Podczas godziny wychowawczej w kl. III C poruszyliśmy tematykę osób

niewidomych. Zastanawialiśmy się, jak należy się zachować w towarzystwie osób

niewidomych oraz jak udzielić konkretnych informacji. Wspólnie obejrzeliśmy film

,,N jak niewidomy, czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku” oraz film

dotyczący Ośrodka Braille'a w Bydgoszczy. Uczniowie mieli okazję zapoznać się

z alfabetem Braile’a poprzez próby odczytu zaszyfrowanych informacji oraz

wykonać ćwiczenia dotyczące pomocy osobom niewidzącym. Dodatkowo, podczas

wykonywanych ćwiczeń uczniowie mogli się przekonać, jak ważne jest zaufanie

osób nas otaczających oraz poznać istotę naszych zmysłów.







Podczas lekcji wychowawczej w kl. III E obejrzeliśmy filmy o tym,

jak pomóc osobie niewidomej. Uczennice Aleksandra Kwidzińska i Julia Gawin,

wolontariuszki Szkolnego Koła Caritas, poprowadziły mini warsztaty, na których

podzieliły się wiedzą dotyczącą opieki nad osobą niewidomą. Ola i Julia na

początku tygodnia odbyły całodniowe warsztaty, dlatego chętnie podzieliły się

swoimi doświadczeniami i zdobytą wiedzą.





Dziękujemy za uwagę


