Drodzy Nauczyciele i Dyrektorzy Szkół!
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Programie „Czytające Szkoły”! Zaproszenie
kierujemy do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, w tym techników
i szkół zawodowych. Istotą Programu jest codzienne czytanie uczniom dla przyjemności. Jest to
sprawdzony sposób na rozbudzenie u nich potrzeby czytania i w efekcie wychowanie czytelników:
osób, które dużo, chętnie i sprawnie czytają i dzięki temu lepiej radzą sobie z nauką, pracą zawodową i wyzwaniami życia. Wychowanie czytelników jest ważne dla całego społeczeństwa. Jim Trelease,
amerykański propagator czytania dzieciom pisze: "Naród, który mało czyta – mało wie. Naród, który mało
wie, podejmuje złe decyzje – w domu, na rynku, w sądzie, przy urnach wyborczych. Niewykształcona
większość może przegłosować wykształconą mniejszość – to bardzo niebezpieczny aspekt demokracji".
Tymczasem według najnowszych badań Biblioteki Narodowej, 56% Polaków nie przeczytało w ciągu roku
ani jednej książki. To wielkie zagrożenie cywilizacyjne, które sami na siebie ściągamy!
Czytanie jest podstawowym narzędziem zdobywania wiedzy. Bez tej umiejętności nie można
odnieść sukcesu w szkole ani kontynuować nauki. Niestety, coraz więcej uczniów nie lubi czytać i mało
czyta, gdyż słabo zna język. Wspomniane badania wykazały, że 27% uczniów i studentów nie czyta
praktycznie nic! Współczesne dzieci dorastają w otoczeniu ubogim językowo. Rodzice mało z nimi
rozmawiają i mało im czytają. Towarzyszem dziecka jest telewizor i komputer. Jednak media wizualne,
których narzędziem jest obraz, a nie słowo, nie uczą języka i nie dają szansy na ćwiczenie się w jego
używaniu. Tymczasem język to główne narzędzie myślenia, przyswajania wiedzy oraz komunikacji.
Umiejętności językowe trzeba rozwijać od najmłodszych lat, dużo z dziećmi rozmawiając i czytając im na
głos. Dziecko, słuchając bogatego języka literackiego, z kontekstu domyśla się i poznaje znaczenie
nowych słów i związków frazeologicznych, bez wysiłku uczy się poprawnej gramatyki i składni,
a w przyszłości z łatwością i chętnie samo będzie czytać. Jeśli chcemy żyć w kraju mądrych ludzi
musimy zadbać o to, by wszystkie dzieci i nastolatki dobrze znały język i z przyjemnością czytały.
Trzeba zachęcać rodziców, by jak najwięcej dzieciom czytali, ale szkoła również powinna wspomagać
rozwój językowy uczniów poprzez codzienny kontakt z książką czytaną na głos przez nauczyciela.
Badania pokazują, że na całym świecie spada czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży –
z wyjątkiem tych klas i szkół, w których nauczyciele codziennie czytają uczniom dla przyjemności.
Niektórzy nauczyciele oponują przeciwko czytaniu uczniom w szkole, tłumacząc, że zabierze im to czas
na „przerobienie” programu. Jednak realizacja programu ma sens tylko wówczas, gdy dzieci rozumieją
treść lekcji, umieją połączyć elementy wiedzy, mają motywację do nauki. Najlepszy program i wysokie
kwalifikacje nauczyciela nie przyniosą efektu, jeśli uczniowie słabo znają język, nie potrafią myśleć
ani skupić się, zachowują się prowokacyjnie i nie są zainteresowani zdobywaniem wiedzy. Codzienne
czytanie uczniom dla przyjemności i chwila rozmowy po lekturze to najlepszy sposób, by nauczyć ich
języka, rozbudzić zainteresowania, zachęcić do nauki, poprawić koncentrację. Dochodzą do tego zmiany
w zachowaniu dzieci i młodzieży - wyciszenie, refleksyjność, wzrost wrażliwości moralnej, skłonność do
współpracy, więź z nauczycielem i bardziej przyjazne relacje w klasie. Codzienne czytanie uczniom to
najtańsza i najskuteczniejsza metoda podniesienia poziomu szkolnej edukacji i poprawy relacji w szkole.
Głośne czytanie wspiera edukacyjną i wychowawczą misję szkoły!
Zapraszamy do odwiedzenia strony www.calapolskaczytadzieciom.pl, na której w zakładkach Badania
i Publikacje oraz Programy czytelnicze znajdą Państwo pełny raport z badań efektów Programu
„Czytające Szkoły”, a także informację o sposobie przystąpienia do niego. W Programie uczestniczy już
ponad 2700 szkół. Zachęcamy też do zapoznania się z naszą nową fundacyjną książką: „Wychowanie
przez czytanie”. Wyrażając nadzieję na owocną współpracę, łączę pozdrowienia i wyrazy szacunku,
Irena Koźmińska,
Prezes Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”
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