
Szkolny Klub Dyskusyjny wznowił swoją działalność! 

Kampania Ja czytam! 

Ja czytam! to kampania społeczna, której celem jest rozwijanie kompetencji czytelniczych 

wśród dzieci i młodzieży przez organizację w szkołach Dyskusyjnych Klubów Edukacyjnych. 

Ja czytam! szturmem zdobywa serca nauczycieli i uczniów. Już dziś uczestniczą w niej 

tysiące nauczycieli i dziesiątki tysięcy uczniów ze wszystkich poziomów edukacji. A to 

dopiero początek.  

21. 04. 2016r. uczniowie z klas Va, VIa oraz VIb wraz z Barbarą Wroną i Bożeną 

Leśniakiewicz uczestniczyli w spotkaniu Szkolnego Klubu Dyskusyjnego. Tematem 

spotkania było życie codzienne w szkolnej rzeczywistości, a odbyło się w oparciu o 

tekst Elżbiety Zubrzyckiej "Dręczyciel w klasie". Sama autorka poprzez łącze 

internetowe skierowała  kilka słów do uczniów na omawiany temat. Wskazała na 

najważniejsze aspekty problemu, po czym nastąpiła dyskusja  z udziałem młodych 

ludzi. Dodatkowym elementem inspirującym zgromadzonych był film animowany 

ilustrujący omawiane zagadnienie. Swobodne wypowiedzi dzieci dotyczące m.in. 

zagadnień siły dręczycieli, celu takiego działania, przyzwalania na taki sposób 

postępowania - bierności wobec problemu oraz  reagowania na to zjawisko 

wskazywały na doskonałą znajomość zagadnienia. 

Zapraszamy na kolejne spotkanie Szkolnego Klubu Dyskusyjnego - jeśli masz coś do 

powiedzenia, interesujesz się różnymi tematami, jesteś wnikliwym obserwatorem 

rzeczywistości - przyjdź, spotkaj się z nami, podziel się swoimi opiniami  

i spostrzeżeniami! 

ZAPRASZAMY  W CZWARTKI  DO SALI 113 

W tym roku czytamy obrazy, filmy, graffiti. 

OTO KILKA SŁÓW O KAMPANII "JA CZYTAM" 

Dlaczego kampania wywołuje takie poruszenie? 

Oto niektóre wypowiedzi jej uczestników: 

Każdy z nas lubi porozmawiać na temat tego, co go poruszyło lub z czym się nie zgadza. 

Potrzeba dyskusji jest w nas ogromna. I taka sama potrzeba istnieje w małym człowieku. 

Dzieci bardzo lubią wypowiadać się na temat przeczytanego tekstu. Każde z nich ma swoje 

odczucia, a bagaż doświadczeń, jaki już zdążyli zebrać, pozwala spojrzeć na ten sam temat 

inaczej. Tekst, opowiadanie, fragment lektury odpowiednio przekazany budzi emocje. Trzeba 

im dać ujście. Do tego potrzebny jest czas. Ten czas daje nam założenie klubu 

dyskusyjnego. 

Bardzo ważna społecznie inicjatywa! Młodzi gimnazjaliści - wbrew pozorom - potrzebuję 

kontaktu z książką; trzeba tylko znaleźć na nich sposób. Ja znalazłem - czytamy! Czytajcie i 

zachęcajcie do czytania innych! 



  

Dlaczego warto 

Ja czytam! wpisuje się w edukacyjne priorytety MEN! 

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła edukacyjne priorytety na rok szkolny 2015/2016. 

Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży znalazło się wśród tych priorytetów. Ja czytam! doskonale wpisuje 

się z wyznaczony przez MEN kierunek. Pozwala realizować zadania konieczne w 

sposób nieschematyczny, ciekawy i twórczy. 

Kampania Ja czytam! jest szansą: 



 

dla nauczycieli na: 

 przełamanie codziennej rutyny 

 wzmocnienie więzi z uczniami 

 zdobycie nowych kompetencji 

 promocję siebie i własnej szkoły 

 podniesienie jakości własnej pracy 

 kontakt z wybitnymi twórcami 

 rozwój i satysfakcję z pracy 

dla szkoły na: 

 realizację zadań zalecanych przez MEN 

 osiąganie efektów, które są przedmiotem ewaluacji szkoły 



 tworzenie przyjaznego klimatu sprzyjającego nauczaniu i uczeniu się 

 budowanie relacji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej 

 wzajemny rozwój 

a nade wszystko dla uczniów na: 

 polubienie czytania 

 spotkanie i rozmowę na ważne tematy 

 budowanie dobrych relacji całej społeczności szkolnej 

 rozwój osobisty 

 


