Zapewne słyszeli Państwo o wielkiej kampanii społecznej „Cała Polska czyta
dzieciom”, którą 12 lat temu do świadomości Czytelników wprowadziła w Polsce Fundacja
ABCXXI − Cała Polska Czyta Dzieciom. Wśród Polonii na Wyspach Brytyjskich będzie ona
nosiła nazwę:

Cała Europa Czyta Dzieciom

Kampania „Cała Polska Czyta Dzieciom” stworzyła na terenie Polski sieć
koordynatorów i liderów czytania. Na podobnym schemacie współpracy koordynatora z
liderami ma się opierać kampania poza granicami kraju. Koordynatorem kampanii na
Wyspach, czyli osobą odpowiedzialną za krzewienie idei czytania dzieciom, organizowanie
akcji i imprez czytelniczych oraz wdrażanie programów edukacyjnych i czytelniczych, jest
Marta Dąbrowska. Do współpracy z nią mogą zgłaszać się osoby, które w kampanii
nazywane są liderami. Mogą nimi zostać wytypowani nauczyciele, bibliotekarze, animatorzy
i/lub wychowawcy (jedna placówka wyznacza jednego lidera), którzy zechcą wdrażać
programy edukacyjne i czytelnicze w swojej placówce/instytucji/szkole. Do nich skierowany
jest program „Czytające Szkoły i Kluby Sobotnie”.
Uczestnictwo w programie jest bezpłatne, a dla samych szkół korzyścią będą
materiały edukacyjne i promocyjne Fundacji, książki ofiarowane przez współpracujące
wydawnictwa, wsparcie informacyjne na temat wdrażania programów czytelniczych, a nade
wszystko dobrodziejstwo płynące z głośnego czytania dzieciom.
Do współpracy już dołączyły wydawnictwa − Akapit Press i BIS – popierając tym
samym pomysł prowadzenia kampanii czytania na Wyspach. Celem programu jest bowiem
propagowanie czytelnictwa, przekonanie do świata książki młodych Czytelników, pomoc
rodzicom i nauczycielom w dotarciu do wartościowej i ciekawej literatury polskiej także tutaj
– poza granicami naszego kraju.
Istotą programu „Czytające Szkoły i Kluby Sobotnie” jest regularne czytanie
uczniom dla przyjemności. Byłoby wspaniale, gdyby nauczycielom szkół sobotnich udało się
wygospodarować na regularne głośne czytanie chociaż kwadrans w każdą sobotę.
Wszelkie dodatkowe informacje, sposoby wdrażania programu, przydatne wskazówki
oraz formularze zgłoszeniowe do kampanii „Cała Europa Czyta Dzieciom” można znaleźć na
portalu informacyjno - edukacyjnym o nazwie The Polish Guide: www.thepolishguide.com.
Zgłoszenia i pytania należy kierować na adres mailowy: redakcja@thepolishguide.com

