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Echa „Konferencji czytelniczo – medialnej dla
nauczycieli przedmiotów humanistycznych" w
Jastkowie
Jak motywować uczniów? Co zrobić, by zachęcić do działania?
Gdzie szukać inspiracji do pracy? Jakie wybierać formy
doskonalenia, by inspirowały i zwiększały naszą aktywność? To
pytania, na które szukamy odpowiedzi. Wiele z nich
znaleźliśmy na " Konferencji czytelniczo – medialnej dla
nauczycieli przedmiotów humanistycznych" zorganizowanej
przez LSCDN.
Inspirująca okazała się przede wszystkim ta jej część, która dotyczyła promocji
czytelnictwa. Wszyscy dostrzegaliśmy potrzebę zachęcenia uczniów do czytania,
sięgania po książki w tej wyjątkowej i trudnej sytuacji – nauczania zdalnego. Stąd
pomysł, by zaplanować wiele działań zachęcających naszych uczniów do czytania
pod hasłem "Świat się zmienia, a czytanie łączy pokolenia".
Co nas zainspirowało podczas konferencji?
Wystąpienie p. Anety Szadziewskiej – doradcy metodycznego podsunęło pomysł,
aby przeprowadzić w klasach zajęcia na temat różnych rodzajów książek: od
książek Pop Up, z rozszerzoną rzeczywistością po książki interaktywne z QR.
Zachęciliśmy także naszych uczniów do poszukiwania Białych Kruków –
najstarszych wydań książek w bibliotece, domowych biblioteczkach oraz ich
prezentacji w formie wystawy.
Część konferencji poprowadzona przez doradcę metodycznego – p. Joannę
Tarasiewicz zaowocowała nawiązaniem współpracy z wydawnictwem Dwie Siostry.
Nasi uczniowie uczestniczyli w spotkaniu on-line na temat: "Czy warto czytać i co?".
Wystąpienie dotyczące ilustowania książek, ich szaty graﬁcznej to pomysł na
konkurs i wystawę plastyczną "Nowa okładka najpopularniejszej książki w naszej
klasie". Zadaliśmy sobie także pytanie, czy nasi uczniowie, ich rodzeństwo, rodzice
mają rodzinne rytuały i zwyczaje dotyczące czytelniczych pasji. Rodzice podzielili

się z nami swoimi doświadczeniami i nagrali materiał na ten temat. Takie tradycje
naprawdę istnieją!
Wypożczalnia Skrzydeł, o której opowiedziała p. Iwona Pietrzak – Płachta też była
dla nas inspiracją. W tym roku obchodzimy Jubileusz 90 – lecia szkoły. To stąd
pomysł budowania makiety szkoły z czytelniczych cegiełek, składających się z
tytułów książek przeczytanych przez naszych uczniów. Wybieraliśmy także
bohatera literackiego trzech pokoleń – ulubioną postać uczniów, rodziców i
dziadków. Zwyciężyły postacie z baśni J. Ch. Andersena oraz braci Grimm:
Kopciuszek, Calineczka, Czerwony Kapturek oraz Jaś i Małgosia. Uczniowie jednej z
klas w trakcie poszukiwań różnych wydań „Jasia i Małgosi“ odwiedzili Bibliotekę
Publiczną w Jastkowie. Tutaj odkryli najnowszą wersję utworu osadzoną we
współczesnych realiach, gdzie Chatka Baby Jagi była zbudowana ze słodyczy
aktualnie dostępnych w sklepach, a dzieci pracowały na urządzeniach zasilanych
prądem. Ponadto uczniowie włączyli się w akcje: "Klasy młodsze czytają i polecają –
redagowanie recenzji wybranych pozycji literackich“, "Czytamy po angielsku –
zajęcia kreatywne i ruchowe". Czytaliśmy także rodzinnie – wybrany fragment
utworu literackiego był nagrywany w domu i prezentowany całej klasie. Wyjątkowy
okazał się "Dzień z lekturą" – czyli zajęcia edukacyjne w oparciu o najpopularniejszą
bajkę trzech pokoleń.
Starsze klasy obecnie uczestniczą w działaniach, które zorganizowaliśmy pod
hasłem "Czytam, bo lubię". W ramach projektu uczniowie mogli przygotować
prezentację rekomendowanej książki w formie Lab booka lub Lektury w pudełku,
prezentacji multimedialnej. Uczniowie klas VIII, intensywnie przygotowujący się do
egzaminów, pisali pracę na temat: "Czy bohaterowie literaccy mogą być dla Ciebie
wzorem do naśladowania?“
Projekt podsumujemy paradą ulubionych bohaterów książek dla dzieci – i oby tylko
udało się ją zorganizować w naszej szkole, a nie przed monitorem komputera.
Zapraszamy do obejrzenia na naszej stronie internetowej materiałów dotyczących
realizacji projektu: http://sp.jastkow.pl/strona-4180-op_i_klasy_i_iii.html
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