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  Tradycyjnie, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

 im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą, obchodzony jest 

Europejski Tydzień Autyzmu i Dzień Niepełnosprawnych w pierwszym 

tygodniu grudnia. To po raz piąty ośrodek włączył się w tę wielką i niezmiernie 

ważną akcję. Celem tej inicjatywy jest zwiększenie świadomości na temat 

zaburzeń ze spektrum autyzmu, rozpowszechnianie wiedzy o wczesnej 

diagnozie i dostępności terapii dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju. 

Hasłem przewodnim tegorocznego tygodnia autyzmu i dnia niepełnosprawnych 

było ,,Zapal się na niebiesko - czyli tydzień wiedzy na temat autyzmu’’. 

Dlaczego kolor niebieski?  To kolor niewinności, nadziei, ale również kolor dla 

chłopców, a wśród dzieci autystycznych jest znacznie więcej chłopców niż 

dziewczynek.  Niebieski jest uznawany za najgłębszy z kolorów, rozpływający   

w nieskończoności horyzontu. Jako barwa najczystsza i najzimniejsza zarazem 

staje się najbardziej odrealnioną ze wszystkich barw. Pewnie stąd jej skojarzenie 

z autyzmem.  

Wszystkie działania związane z obchodami były zaplanowane w reżimie 

sanitarnym, dlatego aktywność uczniów odbywała się w klasach i małych 

grupkach.  

  



 

Na głównej świetlicy wykonano gazetkę ,,Pokaż mi swój świat” 

ukazującą codzienne życie i funkcjonowanie dzieci z autyzmem. 

Przeprowadzono konkurs plastyczny, promujący pozytywne postawy wobec 

osób z niepełnosprawnością i autyzmem ,,Razem dla autyzmu’’. Konkurs cieszył 

się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów.  

   Filmy edukacyjne pt. „Świat oczami dzieci ze spektrum autyzmu” i „Autyzm”  

 uczniowie mogli obejrzeć na przerwie w świetlicy lub w klaso-pracowniach. 

    

 

      Dla wszystkich odwiedzających stronę internetową ośrodka była 

umieszczona prezentacja multimedialna ,,Poznaj zanim ocenisz”.  



Nasza szkoła 3 grudnia była ,,niebieska”. W tym dniu wszyscy 

zaakcentowali kolor niebieski w swoim ubiorze. Uczniowie starszych klas wraz  

z wychowawcami nosili niebieskie chusty, natomiast w klasach młodszych                       

i oddziałach przedszkolnych kolor niebieski zaakcentowany był w ubiorze                  

i wystroju sali. Tego dnia dla dzieci zostały przygotowane różne aktywności, 

przy których bawili się i z wielkim zaangażowaniem w nich uczestniczyli.  
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