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INFORMACJE O OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE UPOWSZECHNIANIA CZYTANIA 

Kim jesteśmy? 

Pod nazwą „Ratownicy czytelnictwa” powstaje liderska wspólnota nauczycieli 
i nauczycielek – ekspertów w dziedzinie zachęcania do czytania dla przyjemności. 

Wspomagamy środowiska szkolne w upowszechnianiu czytania, edukacji literackiej oraz wsparciu psychologiczno- 
-pedagogicznym dzieci i młodzieży poprzez czytanie książek. 

Naszą wizją jest, by uczniowie i nauczyciele rozwijali się wszechstronnie, troszczyli się o siebie nawzajem, dbali 
o otaczający świat, potrafili rozmawiać ze sobą rozumiejąc się i szanując wzajemnie. Czytanie książek buduje takie 
społeczności. 

Co oferujemy? 

Zapewniamy bezpłatne szkolenia online, wsparcie eksperckie i certyfikację. Ponadto podejmujemy działania wspierające 
wspólnotę Ratowników poprzez wymianę doświadczeń i inspiracji w zakresie upowszechniania czytania. 

Przykładowe tematy szkoleń: 

💻 Metodologie upowszechniania czytania - dlaczego czytanie jest SUPERWAŻNE i jakie daje SUPERMOCE dziecku 
i szkole? 

💻  Książka jako narzędzie do realizacji podstawy programowej. 

💻  Jak pracować z uczniami, by mogli odkryć radość płynącą z czytania? 

💻  Psychologia czytania - jak czytanie pomaga w budowaniu odporności psychicznej i budowaniu relacji z innymi? 

💻  Jakie książki rekomendować rodzicom uczniów? Jak budować wspólnotę z rodzicami? 

Jak zostać Ratownikiem Czytelnictwa? 

Aby przyłączyć się do Ratowników czytelnictwa, do 15 listopada 2021 r. należy zgłosić udział szkoły za pomocą formularza 
umieszczonego na stronie internetowej programu (fpc.org.pl/ratownicy-czytelnictwa), następnie do końca maja 2022 r. 
podjąć wybrane działania w 4 z 5 głównych obszarów:   

działania skierowane do dzieci,  

akcje rozwijające kompetencje nauczycieli,  

inicjatywy czytelnicze skierowane do rodziców uczniów,  

budowanie wspólnoty szkolnej wokół czytelnictwa, 

współpraca szkoły z zewnętrznymi instytucjami (realizacja tego obszaru jest nieobowiązkowa).  

Zaangażowanie środowiska szkolnego w co najmniej jedną aktywność w każdym z obszarów 1 - 4 uprawnia do otrzymania 
Certyfikatu Szkoły Ratowników Czytelnictwa. To szkoła wybiera aktywności, w które się zaangażuje, zgodnie 
z potrzebami i możliwościami jej społeczności. Można skorzystać z naszego banku pomysłów lub podzielić się działaniami 
własnego autorstwa. 

Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej czterech przygotowanych przez nas bezpłatnych webinarach, otrzymają 
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w akredytowanych placówkach doskonalenia nauczycieli. Ponadto zyskają 
możliwość otrzymania Certyfikatu Ratownika Czytelnictwa. 

Jaka jest rola Koordynatora projektu w szkole? 

Do udziału w programie i podejmowania działań na rzecz upowszechniania czytania zachęcamy całe środowisko szkolne. 
Natomiast do bezpośredniego kontaktu oraz zgłoszenia udziału szkoły w programie zapraszamy szkolnych kierowników 
zespołu ratownictwa czytelniczego – Koordynatorów projektu. 

Zadaniem Koordynatora projektu będzie inspirowanie swojego środowiska do działań na rzecz czytelnictwa, 
informowanie o rodzajach wsparcia w ramach programu (np. szkoleniach online) oraz monitorowanie działań 
podejmowanych przez szkołę w poszczególnych obszarach.  

Koordynatorów zapraszamy również do dzielenia się informacjami o działaniach podejmowanych w ich szkołach z całą 
wspólnotą Ratowników czytelnictwa w mediach społecznościowych programu: 

facebook.com/RatownicyCzytelnictwa 
Osoby pełniące rolę szkolnych Koordynatorów projektu otrzymają Certyfikat Ratownika Czytelnictwa. 

  

https://fpc.org.pl/ratownicy-czytelnictwa/
https://www.facebook.com/RatownicyCzytelnictwa
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Jakie aktywności można zrealizować w poszczególnych obszarach? 

W tym obszarze angażujemy uczniów w różne inicjatywy, w których kluczowym elementem jest kontakt 
z książką, takich jak np. czytanie na głos w ramach działań wolontariackich, młodszemu rodzeństwu 
lub innym uczniom.  

BANK POMYSŁÓW:  

🕮 I Ogólnopolski Konkurs Promujący Czytanie „CzytaMY” (Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Stanisława Ligonia w Katowicach),  

🕮  konkurs „Popisz się talentem!” (Nowa Era),  

🕮  tydzień głośnego czytania (Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom). 

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach, które pomogą Państwu dobrać skuteczne metody i narzędzia pracy 
z książką w szkole. Będziemy również prezentować przykłady dobrej praktyki i polecać wartościowe książki 
- dla Państwa i Państwa uczniów. 

BANK POMYSŁÓW:  

🕮  udział nauczycieli w webinarach (Ratownicy czytelnictwa, Regionalny Ośrodek Edukacyjno-Metodyczny „Metis” 
w Katowicach, Nowa Era), 

🕮  udział szkoły w akcji Noc Bibliotek (Centrum Edukacji Obywatelskiej), 

🕮  pozyskanie środków na zakup książek oraz działania pro-czytelnicze ze środków Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa. 

 

Mamy nadzieję, że aktywność czytających rodziców w szkole, wspólne czytanie i polecanie sobie 
ciekawych książek, stanie się jedną z ważniejszych metod budowania relacji w środowisku szkolnym.  

BANK POMYSŁÓW:  

🕮  zachęcenie co najmniej 5 rodziców do czytania dzieciom w szpitalach w ramach akcji Zaczytani.org, 

🕮  stworzenie Szkolnego Dyskusyjnego Klubu Książek dla Rodziców,  

🕮  zachęcenie co najmniej 1 rodzica z każdej klasy do czytania na głos w szkole choć raz w miesiącu jako wolontariusz, 

🕮  zorganizowanie dla rodziców wykładu lub warsztatów o roli czytania dla rozwoju dziecka. 

 

W tym obszarze inspirujemy do podejmowania działań wspierających współpracę nauczycieli, uczniów 
i ich rodziców na rzecz upowszechniania czytania. 

BANK POMYSŁÓW:  

🕮  organizacja pikniku literackiego dla wspólnoty szkolnej, 

🕮  organizacja mini targów książki, które zaangażują całe rodziny (np. poprzez wymianę książek, antykwariat, konkurs 
na najlepszą recenzję),  

🕮  aktywny udział szkoły – rodziców, nauczycieli i dzieci w przedsięwzięciach upowszechniających czytanie. 

 

Realizacja tego obszaru nie jest obowiązkowa, ale gorąco zachęcamy do podejmowania działań, które 
będą łączyły siły głównych ośrodków kultury, działających poza szkołą na rzecz popularyzacji czytelnictwa 
w społeczności lokalnej.   

BANK POMYSŁÓW:  

🕮 współpraca szkoły z biblioteką miejską czy lokalnymi księgarniami, np. w organizowaniu spotkań autorskich, 
czy Dyskusyjnych Klubów Książki dla dorosłych wielbicieli literatury dziecięcej i młodzieżowej organizowanych przez Polską 
Sekcję IBBY,  

🕮  udział w ogólnopolskim festiwalu księgarni i czytelników Noc Księgarń,   

🕮  organizowanie wyjazdów lokalnej społeczności na Letnie Festiwale Literackie, czy Targi książki, lub ich wspólna 
organizacja.  

 

Gdzie można się zgłosić? 

fpc.org.pl/ratownicy-czytelnictwa/formularz 

https://sp33.katowice.pl/i-ogolnopolski-konkurs-promujacy-czytanie-czytamy
https://www.nowaera.pl/popiszsietalentem
https://www.metis.pl/content/view/3694/1/
https://www.metis.pl/content/view/3694/1/
https://nocbibliotek.ceo.org.pl/
https://zaczytani.org/
https://nocksiegarn.pl/o-festiwalu/
https://fpc.org.pl/ratownicy-czytelnictwa/formularz/

