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Propagowanie codziennego czytania dzieciom, jako
skutecznej i przyjaznej metody wspomagania ich
wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego,
społecznego i moralnego.
Budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji
emocjonalnych i intelektualnych
Wspieranie rozwoju zainteresowań i umiejętności uczniów.
Propagowanie czytelnictwa jako formy twórczego spędzania
czasu wolnego oraz budzenie wrażliwości estetycznej,
emocjonalnej i społecznej dzieci i młodzieży.
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Tytuł/nazwa „dobrej praktyki”: „Cała Polska czyta dzieciom”

Cele działania: Celem projektu „Cała Polska czyta dzieciom” jest przede wszystkim krzewienie idei
czytania książek, propagowanie czytelnictwa jako formy twórczego spędzania czasu wolnego oraz
budzenie wrażliwości estetycznej, emocjonalnej i społecznej dzieci i młodzieży. Obcowanie
z literaturą ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie uczniów niepełnosprawnych: stymuluje ich
rozwój poznawczy, wzbogaca kompetencje językowe, rozwija myślenie, pamięć, uwagę
i wyobraźnię. Ponadto realizacja projektu sprzyja integracji środowisk niepełnosprawnych
i pełnosprawnych, pozwala na nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni, a także konsoliduje
lokalne

środowisko,

stwarzając

okazję

do

lepszego

poznania

się

oraz

rozwijania

i doskonalenia dalszej współpracy.
Uzyskane efekty: Efektem realizacji naszego przedsięwzięcia jest wzrost zaciekawienia naszych
uczniów literaturą, ich zaangażowanie w różnorodne szkolne i międzyszkolne konkursy literacko teatralne. Ponadto zauważyć można wzrost umiejętności słuchania ze zrozumieniem i poszerzenie
wiedzy o otaczającym świecie, wykształcenie nawyków dbania o książki i szanowania ich.
Realizacja projektu przyczyniła się również do zmian w postawach rodziców, którzy zaczęli
dostrzegać potrzebę spędzania czasu ze swoimi dziećmi, budowania więzi.

Wnioski z realizacji: Cała Polska czyta dzieciom to lokalna uroczystość organizowana przez naszą szkołę od
roku 2007. Pomysł zorganizowania imprezy pojawił się przy okazji przystąpienia do ogólnopolskiej kampanii
społecznej pod tym samym tytułem, prowadzonej przez Fundację ABCXXI – Program Zdrowia
Emocjonalnego. Na coroczne spotkania organizowane w Centrum Edukacyjno – Kongresowym Politechniki
Śląskiej zapraszamy gliwickich przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, którzy z zaciekawieniem
słuchają wierszy lub fragmentów dziecięcej prozy, czytanych przez reprezentantów różnych środowisk.
Gościliśmy znanych aktorów, polityków, przedstawicieli gliwickiego samorządu i gliwickiej Kurii
Diecezjalnej, piłkarzy drużyny Piast Gliwice oraz finalistów programu „Mam talent”. Przez osiem lat na
naszej scenie utwory dla dzieci czytali sławni gliwiczanie, m.in.: premier Jerzy Buzek, prezydent Gliwic
Zygmunt Frankiewicz, ks. Biskup Gerard Kusz, dyrektor Gliwickiego Teatru Muzycznego Paweł Gabara.
Każda edycja naszego spotkania z literaturą odbywa się pod innym hasłem przewodnim, np.: Z książką
przez świat, Aktorzy czytają dzieciom, Czytać wszędzie można, W świecie baśni wszystko zdarzyć się może.
Czytelnicze występy zaproszonych gości stały się również okazją do prezentowania umiejętności
artystycznych naszych niepełnosprawnych uczniów, którzy z wielkim zaangażowaniem przedstawiają efekty
swojej twórczej pracy. Corocznie na scenie, z bogatym repertuarem muzycznym, występuje zespół wokalno
– instrumentalny Rytm, a szkolny Bajkowy Teatrzyk prezentuje różnorodne przedstawienia z morałem.
Dzięki występom przed tak licznym gremium, nasi uczniowie wzbogacają swoje doświadczenie
i kompetencje społeczne, nabierają pewności siebie oraz wiary we własne możliwości. Z kolei uczniowie ze
szkół ogólnodostępnych uczą się szacunku i tolerancji wobec niepełnosprawności, rozwijają swoją
wrażliwość i empatię.
Nasz projekt „Cała Polska czyta dzieciom” stał się już lokalną tradycją, który łączy to, co pozornie odległe –
dorosłych z dziećmi, niepełnosprawność z pełnoprawnością, edukację z radością i twórczą zabawą.
Strona WWW szkoły z prezentacją dobrej praktyki (pole nieobowiązkowe):
www.zso7-gliwice.pl

