
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa realizowany był w Niepublicznej Szkole 

Przysposabiającej do Pracy w Działdowie od września 2019r. do grudnia 2020r. (w ramach 

umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim od 30.06 – 31.12.2020r.). Adresowany był do 

uczniów szkoły, ich rodziców oraz nauczycieli i specjalistów, a także w ramach współpracy do 

drugiej placówki – Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego. Ze względu na 

sytuację epidemiczną w naszym kraju związaną z COVID-19 niektóre zaplanowane działania 

uległy modyfikacji lub nie zostały zrealizowane. 

Głównymi celami Programu były: 

- promocja i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, 

- pokazanie, że czytanie książek uczy, bawi i pozwala w pożyteczny sposób spędzić wolny czas, 

- kształtowanie nawyku częstego korzystania z książek, 

- podniesienie kompetencji czytelniczych z wykorzystaniem metod alternatywnej komunikacji  

i treści w tekście z łatwym czytaniem wśród osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, 

- współpraca placówek z biblioteką publiczną, 

- zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli i specjalistów. 

 

W ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania: 

1. „Warsztaty naukowe” realizowane na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej, 

wykorzystujące zasoby biblioteczne dostosowane do możliwości naszych uczniów  

i wychowanków, pokazujące znacznie większe zbiory biblioteczne i możliwości 

multimedialne, nowoczesne - do bezpośredniej pracy, a także do poszerzania wiedzy 

związanej z otaczającym światem. 

2. „E-book a łatwe czytanie” – spotkania z udziałem zaprzyjaźnionych uczniów z klas 

szkolnych i grup przedszkolnych integracyjnych, z pracownikami biblioteki, rozwijające 

wyobraźnię twórczą, wzbogacające słownictwo, pogłębiające wiedzę z wykorzystaniem 

najnowszych technologii multimedialnych wspierających komunikację alternatywną. 

3. „Poezja na co dzień” – organizowanie spotkań ze Stowarzyszeniem Działdowskiej Kuźni 

Słowa, promujących i uwrażliwiających na poezję, słowo „krótkie” pisane; członkiem 

tegoż Stowarzyszenia jest jedna z nauczycielek Szkoły, zatem posiadamy dużą łatwość 

zorganizowania spotkań. 

4. Organizowanie „Wystawy nowości wydawniczych” podczas spotkań i uroczystości 

integracyjnych całego środowiska Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie. 

5. Zorganizowanie akcji „Drugie życie dla książek” – zebranie niewykorzystywanych  

w domach pozycji książkowych i przeprowadzenie loterii fantowej wśród uczestników 

uroczystości lokalnych, obchodzonych w ramach PSONI Koło w Działdowie. 

6. „Mam czytelny przepis” – wykorzystanie nowych zakupionych książek z przepisami 

i praktycznymi poradami np.: stolarskimi, rękodzielniczymi, kucharskimi do tworzenia 

procedury w tekście łatwym do czytania, w celu późniejszego zastosowania jej w zajęciach 

praktycznych (każdy oddział oddzielnie).  

7.  „Jestem pomocnikiem bibliotekarza” – realizacja praktycznych zajęć tzw. praktyk  

w ramach zajęć przysposabiających do pracy na terenie naszej biblioteki, uczących 

uczniów czynności i zadań związanych z tym zawodem. 

 

 



8. Szkolenie on-line dla nauczycieli pt. „Darmowe narzędzia do pracy zdalnej. Krótki 

przegląd”.  

9. Akcja „Książka miesiąca” – promowanie ciekawych pozycji książkowych dla dzieci  

i młodzieży oraz dorosłych poprzez wyświetlanie i zachęcanie za pośrednictwem 

multimediów wykorzystywanych w szkole: aplikacji WhatsApp oraz ekranów szkolnych 

na korytarzach. 

10.  „Nie mówię, ale czytam” – udostępnianie i propagowanie książek dla dzieci i 

młodzieży ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi, z wykorzystaniem 

Alternatywnych Metod Komunikacji AAC. 

11. Akcja „Czytanie dla szkolniaczka i orewiaczka” – nagrywanie i udostępnianie fragmentów 

książek czytanych przez uczniów i wychowanków oraz nauczycieli i rodziców. 

12. Udostępnianie uczniom książek z biblioteki i zawieranie tego, jako cyklicznego działania  

w planach miesięcznych poszczególnych oddziałów, grup i zespołów Dzień Czytelnika 

„W świecie książek”. 

13. Święta nietypowe – umieszczanie informacji na ekranach multimedialnych na korytarzach. 

14. Konkurs „Jestem postacią z bajki” – improwizacja ruchowa.  

15. Konkurs pt ,, Ubrani w książkę” według interpretacji wychowanków OREW.  

 

 

 

 

 

 


