Nowe projekty czytelnicze
„Czytam. Daję słowo. 7 minut”
i „Nasza mała biblioteka”
Rok szkolny 2014/2015 w naszej szkole obfituje w liczne akcje czytelnicze. Uczestniczyliśmy w
konkursie pod patronatem MEN „Książki naszych marzeń”. Wzięliśmy udział w akcji „Ogólnopolskie
wybory książek”. Realizujemy w szkole wiele wewnętrznych akcji, o których można przeczytać w
zakładce „Biblioteka”.
Ostatnimi naszymi przedsięwzięciami są dwa projekty, których realizację już
podjęliśmy, ale w pełni ruszą w nowym roku szkolnym (2015/2016). Teraz
odbywają się spotkania koordynatorów projektów.
Pierwszy z nich „Czytam. Daję słowo. 7 minut” to pilotażowy program pod
patronatem Stowarzyszenia Entropia Słowa , Biura Edukacji i WCIES-u, która
łączy ze sobą akcję społeczną z zabawą, konkursami, kreowaniem mody na
czytanie, posiadaniem i pożyczaniem sobie nawzajem książek, słuchaniem
audiobooków, czytaniem ebooków, odwiedzaniem księgarń, bibliotek. W
ramach programu będą organizowane spotkania z autorami, pisarzami,
poetami, twórcami czytania. Do projektu zaangażowała się cała szkolna
społeczność . Na wszystkich poziomach nauczania, we wszystkich klasach
I - VI i oddziałach „0” odbywają się spotkania z książką. Wychowawcy i
specjaliści, nauczyciele przedmiotów i świetlicy oraz nauczyciel bibliotekarz
zmieniają się w ambasadorów czytania. Nauczyciele w pracy z klasami, czy
grupami uczniów znajdują chwilę na rozmawianie o książkach spoza kanonu
lektur, czytanie ich fragmentów i zachęcanie uczniów do sięgania po
omawiane tytuły. Na stworzonej platformie będzie można dzielić się dobrymi,
sprawdzonymi praktykami . Podczas panelowych spotkań także będzie można
prezentować swoje doświadczenia i działania prowadzone w szkołach.

Drugi, „Nasza mała biblioteka”, skierowany jest do młodszych dzieci. W naszej szkole będzie
realizowany w roku szkolnym 2015/2016 w klasach II. Projekt realizowany przez Agencję
Wydawniczą EZOP ma charakter międzynarodowy. Projekt jest finansowany z funduszy Unii
Europejskiej i realizowany w ramach unijnego programu Kreatywna Europa Kultura. Przyjaciółmi
projektu są Teatr Lalka i Muzeum Książki Dziecięcej, a także patroni medialni: Fundacja Kultury
Dwukropek oraz portal Qlturka.pl. To projekt edukacyjno-kulturalny propagujący czytelnictwo i
prezentujący europejską kulturę. Głównym jego zadaniem jest organizacja przez młodszych uczniów
własnych biblioteczek z wartościowymi, polecanymi przez specjalistów pozycjami literatury dziecięcej.
Oczywiście wśród proponowanych tytułów znajdą się książki litewskie i słoweńskie, ponieważ poza
Polską te dwa kraje uczestniczą w projekcie. Realizacji podstawowego zadania, promocji czytelnictwa,
towarzyszyć będą ciekawe formy warsztatowe, dzieci wezmą udział w lekcjach według specjalnie
przygotowanych scenariuszy . Przez cały czas trwania projektu w Teatrze Lalka będzie otwarta
interaktywna BIBLIOTECZKA - z książkami, zdjęciami, rysunkami dzieci, kukiełkami bohaterów oraz
innymi materiałami dotyczącymi projektu. W listopadzie, w ramach cyklu imprez pt. "Raz, dwa, trzy,
wymyśl Ty! Ćwiczenia z wyobraźni" odbędą się pierwsze warsztaty w Teatrze Lalka.

