
„Edukacja czytelnicza oraz biblioteki szkolne i publiczne w powiecie 
giżyckim” 

 
Wydarzenie o nazwie „Edukacja czytelnicza oraz biblioteki szkolne i publiczne w powiecie 

giżyckim”, planowano zrealizować na przełomie września i października 2020 w formie stacjonarnej 
w Giżycku. Jednak zaznaczająca się już w tym okresie Pandemia Covid -19 i związane z tym 
obostrzenia ( konieczność kwarantanny po powrocie z Polski) skłoniły partnerów łotewskich do 
wyrażenia prośby o przesuniecie tego wydarzenia w czasie. Ponieważ jedno szkolenie zaplanowane 
do realizacji w Alytus na Litwie zostało już przełożone na 2021 rok, partnerzy postanowili wykorzystać 
możliwość realizacji działania w formie wirtualnej, stworzoną przez Krajową Agencję Programu 
Erasmus + (Fundację Rozwoju Systemów Edukacji w Warszawie). W rezultacie działanie realizowano 
w szczycie zachorowań w 
powiecie giżyckim i w Polsce, 
w sytuacji, gdy w krajach 
partnerów obowiązywało 
ograniczenie zgromadzeń do 
5 osób. W organizacji 
szkolenia wykorzystano 
platformę Microsoft TEAMS, 
skonfigurowaną na potrzeby 
szkolenia przez nauczyciela 
Zespołu Szkół Elektronicznych 
i Informatycznych w Giżycku 
pana Aleksandra Pietnoczkę. 

 
 
 

 
Fot. Zespół 

nauczycieli z Aytuskiego 
centrum kształcenia zawodowego przy pracy 

 
Uczestnicy szkolenia w zespołach 5 osobowych znajdowali się w swoich 

szkołach/placówkach, przy czym w każdym zespole znajdował się nauczyciel języka angielskiego/ 
nauczyciel znający język angielski pełniący rolę tłumacza. Materiały dydaktyczne/prezentację zostały 
przygotowane przez prowadzących w języku angielskim. Osobami prowadzącymi szkolenie byli 
nauczyciele szkół/placówek partnerskich z powiatu Giżyckiego oraz ekspert zewnętrzny Pan Marcin 
Zaród.  

Pan Marcin Zaród to Nauczyciel roku 2013, członek i jeden z administratorów 
grupy Superbelfrzy RP, tłumacz przysięgły języka angielskiego, członek zarządu Komitetu Opieki nad 
Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, anglista w V Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza 
Korczaka w Tarnowie,  Emisariusz Bezpiecznego Internetu w programie Cybernauci, jeden z 
twórców Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej Fabryka Przyszłości w Tarnowie, ekspert i trener w 
projektach:  Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej, Tarnów 4.0, Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń, Latarnik 
Polski Cyfrowej, zdobywca tarnowskiego tytułu Nauczyciel z Kulturą 2016, Wychowawca roku 2012  
(według https://www.tarnowskieobliczamody.pl/pl/ambasador/91-marcin-zarod) i wypowiedzi podczas 
szkolenia. Pozyskanie tej osoby, (nieco przypadkowe), który zrobił bardzo dodatnie wrażenie na 
naszych partnerach bardzo wzbogaciło osiągnięte efekty. 

W działaniu wzięło udział 50 uczestników projektu, po 5 osób od jednego partnera, w tym 20 
osób ze szkół/placówek partnerskich z powiatu giżyckiego, 15 nauczycieli z szkół partnerskich z Litwy 
i 15 nauczycieli ze szkół partnerskich z Łotwy. 
 
Przebieg szkolenia 
W poniedziałek 23.11.2020 i wtorek  24.11.2020 - szkolenie prowadził Pan Marcin Zaród. Temat 
wiodący to „Rozwijanie kompetencji informatycznych według „Ram odniesienia dla rozwoju 
i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie DIGCOMP w zastosowaniu do edukacji czytelniczej i 
pracy biblioteki”.  
Treści szkolenia zrealizowane w Giżycku ( temat zostanie dokończony podczas planowanego 
szkolenia na Litwie, gdy zostaną omówione  kompetencja 1 i kompetencja 2).   

https://www.tarnowskieobliczamody.pl/pl/ambasador/91-marcin-zarod
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1) Kompetencja 3. Tworzenie i edycja treści ( Uczestnicy poznawali zastosowanie Programu 
Word, Excel, Power Point, Prezi, Sway, Emaze, Bloger, a także alternatywne narzędzia np. 
narzędzia Google, tworzenie map wiedzy (Google.it), korzystanie z darmowych otwartych 
zasobów. Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji, Dozwolone metody korzystania z treści 
osób trzecich, 

2) Kompetencja 4. Bezpieczeństwo i ochrona danych (ryzyko związane z korzystania z TIK, 
Rodzaje zabezpieczeń hasła, programy antywirusowe, ochrona zdrowia fizycznego i 
psychicznego przed zagrożeniami związanymi z TIK, w tym równowaga między światem 
online i offline, co to jest ZUI. Ochrona środowiska tj. oszczędzanie energii i możliwości 
kompensowania wpływu TIK na środowisko. 
 

 
 

Scan. Ekran komputerów kursantów podczas omówiania rodzajów licencji.  
 

3) Kompetencja 5. Rozwiązywanie problemów – gdzie szukać pomocy i odpowiedzi, 
Rozpoznawanie potrzeb i braków, Wspieranie innowacyjności i kreatywności. 

 
Wykłady i prezentacje Pana Marcina były uzupełniane samodzielną pracą uczestników szkolenia. 

 

 
 

Foto. Przykłady samodzielnych prac uczestników szkolenia. Slajdy z prezentacji w programie 
PREZI 
 
W środę 25.11.2020 od godziny 8.00 uczestnik projektu – nauczyciel języka angielskiego 
w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku - Pan Waldemar Bargiel 
przedstawił „Ogólną informację o szkole”, „Organizacja biblioteki w Zespole Szkół Elektronicznych i 
Informatycznych w Giżycku” i „Metody/strategie stosowane w edukacji czytelniczej w Zespołu Szkół 
Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku”. 
Uzupełnieniem prezentacji był film prezentujący bibliotekę.   
Niżej są przedstawione wybrane slajdy z ww. prezentacji. 
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 Kolejną osobą pełniącą funkcję trenera w środę, była wicedyrektorka Powiatowego Ośrodka 
Rozwoju Edukacji w Giżycku - Pani Grażyna Imporowicz, która na kolejnych czterech 
godzinach przedstawiła „Organizację Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Powiatowym Ośrodku 
Rozwoju Edukacji”, oraz bardzo obszerny zestaw „Metod/strategii edukacji czytelniczej stosowanych w 
Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w odniesieniu do 
szkół i przedszkoli, nauczycieli, dzieci i dorosłych.   

 
 
 
Niżej przedstawione są wybrane slajdy z prezentacji ilustrujących pracę Biblioteki w zakresie edukacji 
czytelniczej. 
 

„Noc bibliotek’ akcja organizowana 
przez Powiatową Bibliotekę 
Pedagogiczną w Giżycku, 
prezentowana w Giżycku była 
oglądana w szkole na Łotwie 
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 W czwartek 26.11.2020 funkcję trenera ponownie pełnił Pan Waldemar Bargiel, który 
podczas 5 godzin lekcyjnych, sytuację czytelnictwa w Polsce, przestawiając prezentacje 
zatytułowane „Wpływ czytelnictwa na rozwój społeczny i materialny mieszkańców oraz na rozwój 
gospodarczy kraju”, „Ogólny poziom czytelnictwa w Polsce”, „Kształcenie umiejętności czytania w 
szkołach w Polsce”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Polsce w latach 2015-2020”, 
„Strategie rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów przedstawione w publikacji 
„CZYTELNICTWO– NOWA JAKOŚĆ”. 
 
Intensywność czytelnictwa w Polsce (slajd z jednej z prezentacji) 
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Jedno ze źródeł niskiego poziomu czytelnictwa w Polsce może znajdować się w systemie 
edukacyjnym Polski, zorientowanym na wynik egzaminu zewnętrznego. 

 
 
Jedna z prezentowanych informacji 
 

 
 

 
 
Po prezentacji każdego tematu uczestnicy szkolenia zostali poproszeni o przedstawienie swojego 
poglądu na prezentowany temat. Zbiór tych wypowiedzi znajduje się na podstronie „Otwarte zasoby 
edukacyjne”.  
Ilustracją tego dnia jest zdanie zaprezentowane przez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szkolenie w tym dniu,  zakończyła Pani Iwona Słowikowska, dyrektorka Przedszkola Miejskiego 
Nr 4, która przedstawiła: Organizację biblioteki w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Giżycku, 
Organizację edukacji czytelniczej w Przedszkolu Miejskim Nr 4, Metody/strategie stosowane w 
edukacji czytelniczej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Giżycku. 
Wybrane slajdy z prezentacji przedstawionych przez Panią Iwonę Słowikowską. 
 

 
 

NAUKOWY FAKT 
 Ludzie są skoncentrowani na przyjemności. Oznacza to, że wybieramy jedzenie, które 
lubimy, słuchamy ulubionej muzyki i odwiedzamy znajomych, których lubimy.  
Zbliżamy się do tego, co powoduje przyjemność i wycofujemy się z tego, co powoduje 
niezadowolenie lub ból. 
Jeśli dziecko rzadko doświadcza „przyjemności” czytania i coraz częściej spotyka 
„nieprzyjemności”, naturalną reakcją będzie wycofanie się. 
Naszym celem jest stworzenie czytelników na całe życie - absolwentów, którzy nadal 
czytają i kształcą się przez całe życie.  W rzeczywistości tworzymy czytelników w wieku 
szkolnym - ludzi, którzy czytają wystarczająco dobrze, aby ukończyć szkołę, ale prawie 
przestają w dniu ukończenia szkoły.  
To bardzo istotna awaria systemu (ta ocena odnosi się systemu amerykańskiego, ale 
niewykluczone, że jest aktualna również w Polsce)  
(JIM TRELEASE - amerykański pedagog i autor, który podkreśla, że czytanie dzieciom na głos 
jest sposobem na zaszczepienie w nich miłości do literatury) 
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 W piątek  27. 11.2020 rolę  trenera pełniła Pani Beatę Harasim nauczycielka ze szkoły w 
Rydzewie, która przedstawiła tematy: Wybrane metody edukacji czytelniczej stosowane w szkołach w 
Polsce, Ogólnopolskie akcje i inicjatywy czytelnicze „Narodowe Czytanie”, Ogólnopolskie akcje i 
inicjatywy czytelnicze „Noc Bibliotek”, Ogólnopolskie akcje i inicjatywy czytelnicze „Cała Polska czyta 
dzieciom”, Polska czyta – Szwecja czyta” - czyli jak to robią w Szwecji. 
 Pierwsza z tych prezentacji nich przedstawiała dorobek Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, 
który prowadził w latach 2013 – 2015 intensywne prace nad rozwojem metod/strategii prowadzenia 
edukacji czytelniczej w szkołach. Trzy następne przedstawiają wybrane, ogólnopolskie działania na 
rzecz czytelnictwa. Mimo, że są to akcje o dużym rozmachu, angażujące wiele osób i instytucji, bierze 
w nich udział coraz więcej osób, nie przynoszą istotnego, widocznego zwiększenia czytelnictwa 
mierzonego podczas badań Biblioteki Narodowej. 
 

 
 
 Ostatnia prezentacja jest próbą popatrzenia na czytelnictwo oczyma Szwedów (najpilniejszych 
czytelników w Europie) i kończy się konkluzją, iż poprawę czytelnictwa może przynieść systemowa 
promocja skierowana do dzieci oraz zapewnienie odpowiedniego finansowania edukacji (biblioteki 
szkolne) i kultury (biblioteki publiczne).  
 Taki wniosek odczytano z Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa w Polsce w latach 2016 -
2020. 
 
Tabela. Porównanie poziomu finansowania edukacji i kultury w krajach partnerskich i wybranych 
krajach skandynawskich, charakteryzującymi się najwyższymi wskaźnikami czytelnictwa (Źródło - 
Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu)  
  

Wydatki (%GDP w 

2017 r.) 
Dania Szwecja Litwa Łotwa Polska 

Edukacja  6,50% 6,70% 4,90% 5,80% 4,90% 

Rekreacja, Kultura i 

religia  
1,70% 1,20% 1,50% 1,70% 1,20% 

Razem Edukacja 

+Kultura 
8,20% 7,90% 6,40% 7,50% 6,10% 

Wydatki na 

edukację i kulturę 

na osobę (dol. 

międzynarodowe ) 

4274 4186 2229 2195 1948 
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 Szkolenie zostało zakończone prezentacjami Pani Katarzyny Kozłowskiej ze Szkoły 
Podstawowej - w Rydzewie, która przedstawiła tematy - Organizacja biblioteki w Szkole Podstawowej 
w Rydzewie, Metody/strategie stosowane w edukacji czytelniczej w Szkole Podstawowej w Rydzewie.  
Niżej, jeden ze slajdów z prezentacji. 
 

 
 
 Wszystkie wymienione wyżej prezentacje zostały przedstawione na podstronie „Otwarte zasoby 
edukacyjne” strony internetowej projektu.  
 Ponadto uczestnicy szkolenia wypowiadali się na tematy związane z problemami rozwoju 
czytelnictwa zaobserwowanymi w Polsce. Ich wypowiedzi zostały opublikowane na podstronie 
internetowej projektu „Otwarte zasoby edukacyjne” 

W wyniku szkolenia nauczyciele –uczestnicy szkolenia uzupełnili swoje kompetencję 
o wiedzę, umiejętności i postawy pozwalające bardziej skutecznie kształtować kompetencji 
czytelniczych uczniów.  

Szkolenie pozwoliło na poznanie przez uczestników szkolenia – nauczycieli polskich, 
litewskich i łotewskich, osiągnięć i problemów istniejących w polskim systemie edukacji 
reprezentowanym przez przedszkole (Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku), szkołę podstawową 
(Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Rydzewie), szkołę ponadpodstawową (Zespół Szkół 
Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku) i placówkę pozaszkolną 
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji/Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna oraz sytuacji związanej z 
czytelnictwem w Polsce.   

Porównanie poznanych strategii i osiąganych rezultatów w Polsce z działaniami partnerów 
litewskich oraz łotewskich oraz na Litwie i Łotwie pozwoli to na opracowanie bardziej skutecznych 
strategii realizacji edukacji czytelniczej w szkołach/placówkach, w tym określenie współczesnej roli 
biblioteki szkolnej, jej docelowej infrastruktury, wyposażenia oraz kompetencji pracowników.  
 
Rezultat działania. Liczba mobilności (wirtualnej) = 30 osób.  
Łączny czas trwania (dni) – 5*30=150 dni. 
 

 
 
Scan. Uczestnicy szkolenia, z osobami realizującymi i obserwującymi w ujęciu wirtualnym platformy 
Microsoft TEAMS  
 

 


