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szkoła podstawowa

Edukacja

Tak

Wychowanie

Tak

Profilaktyka
Opieka
Organizacja i zarządzanie
Inne obszary (określić jakie)

Temat działania: „Wszystkie drogi prowadzą do biblioteki”- działania promujące czytelnictwo
Zasięg działania: klasy I-VI
Cele działania: rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci, zachęcenie do kreowania mody na czytanie,
rozbudzanie motywacji do samodzielnego sięgania po książki, nauka poprzez zabawę, ożywienie środowiska
szkolnego wokół biblioteki, zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły.
Uzyskane efekty: Przedsięwzięcia przyniosły wiele korzyści naszym uczniom. Przede wszystkim, dzieci
zrozumiały, że czytanie książek nie musi być nudne. Poprzez urozmaicenie akcji promujących czytelnictwo
(projekty szkolne, konkursy czytelnicze, plastyczne, literackie, informatyczne, akcje czytelnicze „Duży czyta
małemu”, przedstawienia, happeningi, kiermasze tanich książek, prowadzenie Klubu Przyjaciół Książki,
Dyskusyjnego Klubu Książki, spotkania autorskie, „Pasowanie na czytelnika klas I”, wydawanie gazetki
szkolne „Wieści z Kornelówki”, bieżące wzbogacanie księgozbioru) udało się przekonać dzieci, że spotkanie z
książką może być przyjemne. Obserwacja zachowania dzieci podczas wizyt w bibliotece wykazała poprawę
postawy czytelniczej oraz świadomy wybór książek. Dzieci odwiedzają bibliotekę, sięgają po nowe pozycje,
podejmują rozmowy dotyczące książek. Znacznie wzrosło czytelnictwo w poszczególnych klasach.
W działalność biblioteki zaangażowali się nauczyciele i rodzice. Razem pracujemy nad wizerunkiem szkoły
i promocją czytelnictwa. Relacje z przedsięwzięć czytelniczych prezentowane są na stronie internetowej
szkoły, w prasie lokalnej „Gazeta Ostródzka”, „Nasz Głos”, publikowane były w miesięczniku
„Biblioteka w Szkole” . Pozytywnie rozwija się współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Ostródzie,
z przedszkolami działającymi na osiedlu.

Wnioski z realizacji: Dzięki różnorodnym formom propagowania czytelnictwa biblioteka jest żywą częścią
szkoły. Można zauważyć znaczny wzrost zainteresowania książką. Dzieci chętnie spędzają przerwy i czas
wolny w czytelni przeglądając czasopisma, czytając książki. Licznie korzystają z ICIM. Biblioteka stała się
miejscem, gdzie uczniowie odrabiają zadania domowe (spokój i cisza, które służą koncentracji, różne źródła
informacji, pomoc bibliotekarza), spotykają się w ramach pomocy koleżeńskiej. Uczniowie angażują się
aktywnie w działalność biblioteki i dają pozytywny przykład swoją postawą dla pozostałych uczniów naszej
placówki. Wieloletnia obserwacja utwierdza w przekonaniu, że należy kontynuować dotychczasowe akcje
promujące czytelnictwo wśród dzieci, mobilizować i zaskakiwać uczniów nowymi ofertami.
Strona WWW szkoły z prezentacją dobrej praktyki: http://sp6ostroda.pl/ zakładka Biblioteka

