
...w bibliotekach szkolnych
o ważnych dla nastolatków sprawach

Czytamy 
i dyskutujemy...



Promuj czytelnictwo i otw�rz się na młodzież. 
Zgło� swoją bibliotekę szkolną do udziału w projekcie! 

Zastanawiasz się, jak zachęcić młodych ludzi do czytania? 
Co zrobić, żeby Twoja biblioteka była dla nich miejscem
atrakcyjnym? Jak pracować z młodzieżą, by wychodzić
naprzeciw jej oczekiwaniom? 

Odpowiedź jest prosta! Stwórz i zrealizuj z nami kampanię na rzecz
czytelnictwa młodzieży, opracowaną specjalnie dla Twojej
biblioteki. Przy wsparciu naszych ekspertów przekonasz młodych
ludzi, że czytanie jest sposobem nie tylko na znalezienie odpowiedzi
na nurtujące ich pytania, ale także na budowanie więzi z
rówieśnikami i twórcze spędzanie czasu. Dzięki udziałowi w projekcie
dowiesz się, jak pracować z młodymi i sprawić, by postrzegali
bibliotekę jako miejsce przyjazne im i otwarte na ich zainteresowania.  

Celem naszego projektu jest promocja czytelnictwa wśród młodych
ludzi (12-18 lat). Zapraszamy 9 warszawskich szkół do
przeprowadzenia kampanii na rzecz czytelnictwa - zaprojektowanych
i zrealizowanych przy udziale młodzieży.

Na zgłoszenia bibliotek czekamy do 16 stycznia 2023. 
Mamy miejsce tylko dla 9 bibliotek!
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Jak będą wyglądały kampanie w szkołach?

Najważniejszym założeniem
kampanii jest uczynienie
młodych ludzi jej autorami 
i realizatorami. To właśnie
młodzi ludzie są ekspertami 
od zainteresowań młodzież i
mogą wskazać jakie tematy
są dla nich ważne.

KROK 1 - Powołanie grupy młodzieżowej
W każdej szkole nauczyciele powołają 5—10 osobową grupę młodych ludzi, 
z którymi przeprowadzą kampanię. W szkołach podstawowych mogą to być
wolontariusze, którzy otrzymają dodatkowe punkty na świadectwie 8 klasy 
za aktywność na rzecz środowiska szkolnego.

KROK 2: Realizacja kampanii proczytelniczych:
W każdej szkole grupa młodzieżowa podejmie następujące działania:

NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA
Zadaniem grupy młodzieżowej będzie zidentyfikowanie
najważniejszych dylematów, pytań, problemów na jakie szukają
odpowiedzi ich rówieśnicy. Pytania te dotyczyć mogą przyszłości
zawodowej, natury relacji międzyludzkich, sytuacji gospodarczej,
przeszłości ich społeczności lokalnej itp. Młodzi ludzie przeprowadzą
ankiety i zastosują inne metody diagnozy tak, by zaangażować jak
najwięcej uczniów.
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WARTOŚCIOWA LITERATURA DAJE ODPOWIEDZI 
NA WAŻNE PYTANIA
Młodzież we współpracy z nauczycielami znajdzie wartościową
literaturę/ teksty kultury, w której młodzi ludzie mogą odnaleźć
odpowiedzi na postawione pytania. Następnie grupy młodzieżowe
będą promowały wybrane książki i treści kultury m.in. poprzez: posty
w mediach społecznościowych szkoły, plakaty na korytarzach. Dzięki
temu komunikat o tym, że w szkolnej bibliotece są ciekawe zbiory,
dotrze do dużej liczby uczniów.

Dodatkowo, młodzi ludzie znajdą i zwrócą się do ekspertów z
dziedziny, których dotyczą pytania, z prośbą o polecenie
odpowiedniej dla młodych ludzi literatury tematycznej. Na podstawie
opinii eksperckiej zakupimy wskazane pozycje (każda grupa otrzyma
300 zł).

DYSKUSJE I SPOTKANIA Z EKSPERTAMI
W każdej szkole grupa młodzieżowa z nauczycielem zorganizuje jedno
spotkanie z ekspertem, który poruszy tematy wskazane jako ważne
dla młodych ludzi. W każdym spotkaniu weźmie udział około 20- 50
uczniów. Spotkanie potrwa około 1,5 godziny. Każde spotkanie będzie
prowadzone aktywizującymi metodami przez moderatora, tak by
umożliwić młodym ludziom zabranie głosu a nie jedynie słuchanie.
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Spotkania sieciujące dla grupy nauczycieli uczestniczących w projekcie
(marzec – maj)
Zorganizujemy dwa 3-godzinne spotkania dla grupy 9 nauczycieli. Omówimy
potencjalne trudności i postępy w projekcie. Każde spotkanie będzie także okazją
do wymiany doświadczeń.

Środki na zakup książek wybranych przez uczniów
Każda szkoła otrzyma 300 zł na zakup książek.

Wynagrodzenie dla ekspertów na spotkania w szkołach
Opłacimy udział ekspertów w szkolnych spotkaniach poświęconych ważnym
sprawom dla uczniów w oparciu o wartościową literaturą.

Opis i promocja działań Waszej biblioteki szkolnej  (maj – czerwiec 2023)
Zostanie opracowany poradnik opisujący doświadczenia szkolnych bibliotek
uczestniczących w projekcie i pokazujący, jak przygotować i zorganizować
podobne kampanie na rzecz czytelnictwa młodych ludzi. Opiszemy najlepsze
praktyki projektu i efekty kampanii.

Co oferujemy?

poznają metody pracy z młodzieżą, które
zastosują później nauczyciele, 
dowiedzą się, jak atrakcyjnie zbadać
potrzeby czytelnicze młodzieży,
poznają aktualne międzynarodowe
wytyczne dotyczące organizacji pracy
bibliotek szkolnych,
opracują szczegółowy harmonogram
działań dla swojej szkoły, tak by optymalnie
zrealizować projekt z uwzględnieniem
innych zaplanowanych działań.

Szkolenie wprowadzające (1-2 lutego, 
w godzinach 10.00 – 15.00)
Podczas szkolenia uczestniczki i uczestnicy:
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Udział nauczyciela w szkoleniach i innych działaniach projektowych
wskazanych w niniejszym opisie,

Zobowiązanie do współpracy z Fundacją Civis Polonus w zakresie
korzystania ze wsparcia eksperckiego oraz dokumentowania
rezultatów projektu,

Zobowiązanie do promocji programu i realizowanych kampanii online
na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych
prowadzonych przez bibliotekę szkolną.

Jakie są warunki uczestnictwa w projekcie?

Jak zgłosi� bibliotekę szkolną do projektu?

deklaracja wzięcia udziału we wszystkich działaniach
motywacja, uzasadnienie
kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia biblioteki należy dokonać wypełniając załączony formularz w
terminie do 16 stycznia 2023 r. 

Do programu przyjętych zostanie 9 bibliotek. O przyjęciu do projektu
decyduje:

Biblioteki przyjęte do programu zostaną powiadomione o tym pocztą
elektroniczną do 20 stycznia 2023.

Lista bibliotek przyjętych do programu opublikowana zostanie na stronie
www.civispolonus.org.pl do 21 stycznia 2023.
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Biblioteka: przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych w 22 gminach w ramach
Programu Rozwoju Bibliotek FRSI, 
Biblioteka – miejsce dla młodych ludzi dla 70 bibliotek w ramach Programu
Rozwoju Bibliotek FRSI, 
Ochotnicy Warszawscy - rozwój wolontariatu w 40 bibliotekach,
Program BLISKO - wsparcie tutorskie dla 95 bibliotek biorących udział w
programie rozwoju czytelnictwa Narodowego Centrum Kultury.

Fundacja Civis Polonus od 18 lat pracuje w zakresie rozwijania postaw
obywatelskich, umożliwiających jednostkom aktywne uczestniczenie w życiu
publicznym. Cel ten osiągamy, rozwijając edukację obywatelską w szkołach
(szkolimy nauczycieli, rozwijamy samorządność wśród uczniów) i na poziomie gmin
(zakładamy, wspieramy i szkolimy młodzieżowe rady gmin). 

Od wielu lat specjalizujemy się w rozwijaniu bibliotek jako miejsc spotkań i
dyskusji, we wzmacnianiu kompetencji bibliotekarzy w zakresie pracy z
młodzieżą oraz w rozwoju w bibliotekach młodzieżowego wolontariatu.
Zrealizowaliśmy w tym obszarze wiele projektów - m.in.:

 
 

Kontakt:
fundacja@civispolonus.org.pl

http://civispolonus.org.pl/

O organizatorze - Fundacja Civis Polonus

Fundacja Civis Polonus   
ul. Bagatela 10/34a i 47, 00-585 Warszawa                                   
e-mail: szkolenia@civispolonus.org.pl 
tel. 664 861 019, 22 827 52 49 
http://civispolonus.org.pl/
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