
Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 
– prezentacja dobrych praktyk. 

Warsztaty dla nauczycieli w CDN PBP Filia w Turku  
 

9 grudnia 2015 roku w CDN PBP Filia w Turku, odbyły się warsztaty dla nauczycieli 
bibliotekarzy powiatu tureckiego. Na zaproszenia pani kierownik Ewy Kiwak, spotkanie na 
temat „Upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – prezentacja dobrych 
praktyk” poprowadziły panie Hanka Kasperska-Stróżyk i Anna Chudzińska z Biblioteki 
Pedagogicznej w Słupcy, które w ubiegłym roku szkolnym realizowały programy własne 
powiązane z ogólnopolskimi obchodami „Roku Czytelnika”: „Aktywne formy pracy z 
książką” i „Nowoczesne czytanie – promocja literatury”. Jednym z kierunków polityki 
oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 jest „Rozwijanie kompetencji czytelniczych 
oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”, programy realizowane w roku 
szkolnym 2014/2015 przez prowadzące spotkanie doskonale wpisują się w obowiązujący 
priorytet. Doświadczenia zdobyte podczas realizacji programów miały posłużyć 
zainteresowanym nauczycielom jako przykłady dobrych praktyk. Panie Hanka Kasperska-
Stróżyk i Anna Chudzińska przedstawiły pomysły na działania z tekstami literackimi, które 
można dowolnie modyfikować.  

 

  
 

Prezentacja „Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 
– prezentacja dobrych praktyk” 

 
W trakcie spotkania zaprezentowane zostały metody upowszechniania czytelnictwa: 

booktalking czyli gawędy o książkach, drzewo książek, domino, warsztaty – sporządzenie 
bibliografii załącznikowej, technika czytania ukierunkowanego, praca twórcza – wykonanie 
własnej książki, seans kamishibai, warsztaty dyskusyjne. 

Omówione zostały także inicjatywy realizowane w obszarze upowszechniania 
czytelnictwa: „Magia czytania – ciekawe książki dla dzieci 10+”, „Cyfrowa Dziecięca 
Encyklopedia Wielkopolan”, „Lekcje czytania z Tygodnikiem Powszechnym”, „Nagrywamy 
własne audiobooki – adaptacje książek o Czarownicy Winnie”, Cykl w „Kurierze Słupeckim” 
– recenzje nowych książek Szukając książki… Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca. 



Szczegółowo zaprezentowana została innowacyjna forma zajęć prowadzonych przez   
pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy, we współpracy z panią psycholog Marią 
Jaśniewką-Krawczyk z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy, zajęcia z 
psychoedukacji z wykorzystaniem literatury biblioterapeutycznej.  

Prowadzące podkreślały, że główną zaletą przedstawionych metod jest ich różnorodność. 
Warsztaty stały się doskonałą okazją do zaprezentowania w jaki sposób samemu można 
przygotować, ciekawe materiały edukacyjne. Eksperymentowanie, tworzenie nowych 
koncepcji, twórcze działania, innowacje – to wszystko powoduje, że uczniowie chętnie 
wykonują polecenia, są aktywni. Stosując ciekawe metody zachęcamy dzieci i młodzież do 
sięgania po książkę.  
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