Czytelnictwo według nowej podstawy programowej

Z PREAMBUŁY NOWEJ PP –
CELE:
12) „zachęcanie do zorganizowanego i świadomego
samokształcenia opartego na umiejętności
przygotowania własnego warsztatu pracy;”
UMIEJĘTNOŚCI:
3) „poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza
oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł”
(…)
„Zadaniem szkoły podstawowej jest wprowadzenie
uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich
zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie
w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego
odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury.
Szkoła podejmuje działania mające na celu rozbudzenie
u uczniów zamiłowania do czytania oraz działania
sprzyjające zwiększeniu aktywności czytelniczej
uczniów, kształtuje postawę dojrzałego
i odpowiedzialnego czytelnika, przygotowanego

do otwartego dialogu z dziełem literackim.
[Szkoła] W procesie kształcenia i wychowania
wskazuje rolę biblioteki (szkolnej, publicznej,
naukowej i in.) oraz zachęca do podejmowania
indywidualnych prób twórczych.
Wysokie kompetencje czytelnicze wpływają na sukces
uczniów w szkole, a w późniejszym życiu pozwalają
pokonywać uczniom ograniczenia i trudności związane
z mniej sprzyjającym środowiskiem społecznym.
Czytanie jako umiejętność rozumienia,
wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania
tekstów, w tym tekstów kultury, to jedna
z najważniejszych umiejętności zdobywanych
przez ucznia w procesie kształcenia.
Dzieci, które dużo czytają, mają bogaty zasób
słownictwa, z łatwością nazywają swoje uczucia
i wchodzą w relacje z rówieśnikami, rzadziej sprawiają
kłopoty wychowawcze, mając lepiej rozwiniętą
wyobraźnię umożliwiającą obiektywne spojrzenie

na zachowania własne i innych, w konsekwencji lepiej
radzą sobie z obowiązkami szkolnymi, a także
funkcjonowaniem w społeczności szkolnej.
Ważne jest, aby zainteresować ucznia czytaniem
na poziomie szkoły podstawowej. Uczeń powinien
mieć zapewniony kontakt z książką, np. przez udział
w zajęciach, na których czytane są na głos
przez nauczycieli fragmenty lektur, lub udział
w zajęciach prowadzonych w bibliotece szkolnej.
W ten sposób rozwijane są kompetencje czytelnicze,
które ukształtują nawyk czytania książek również
w dorosłym życiu.”
(…)
„Szkoła ma również przygotowywać ich
do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych
wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych
w internecie, krytycznej analizy informacji,
bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej,
w tym nawiązywania i utrzymywania opartych
na wzajemnym szacunku relacji z innymi
użytkownikami sieci.”

