Drodzy Rodzice!
Czytanie jest ważne!!!
Jest mi bardzo miło poinformować Państwa, że biblioteka Zespołu Szkół
im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach przystąpiła do programu Ministerstwa Edukacji
Narodowej "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i otrzymała 15000 zł na zakup
literatury dla młodzieży. Od połowy października zakupione książki są dostępne dla uczniów
w bibliotece szkolnej. Informując o tym, chciałabym jednocześnie zachęcić Państwa
do pokazania dzieciom przyjemności płynącej z czytania i kształcenia w nich nawyku
sięgania po książkę. Nie ulega wątpliwości, że rola rodziców w rozwijaniu zainteresowań
czytelniczych dziecka jest ogromna. To właśnie rodzice są osobami, z którymi dziecko
identyfikuje się szczególnie silnie i ich zachowania, a więc i stosunek do książek,
są naturalnie naśladowane.
Od wielu lat autorytety pedagogiczne włączają się w akcję propagowania czytania dzieciom
oraz podkreślają korzyści płynące z obcowania z książką Jest to szczególnie ważne
we współczesnym świecie zdominowanym przez media. Długotrwała tradycja powszechnego
czytania i czerpania z książek pożytków i radości została zepchnięta na margines. Ludzie
dobrowolnie i masowo odwrócili się od tego, co rozwija i wzbogaca, a skierowali się
w stronę mediów, z których korzystanie nie wymaga wysiłku, jest powszechnie dostępne
i atrakcyjne. Jednak jak się okazuje wpływają one niekorzystnie na rozwój duchowy i często
demoralizują. Kultura obrazkowa, nastawiona na komercję i coraz bardziej niewybredną
rozrywkę wypiera kulturę języka, której istotą jest refleksja, kształtowanie właściwych
relacji między ludźmi i rozwój myśli.
Jako rodzice powinniśmy uczyć nasze dzieci radzenia sobie w trudnym świecie, w którym
nie wiadomo co jest dobre, a co złe. Mądrzy rodzice dają odczuć swoim dzieciom,
że są prawdziwie kochane, są dla nich przewodnikiem i wzorem do naśladowania.
Przeciwstawiając się temu co niesie kultura masowa, trzeba uczyć dzieci wartości i rozwijać
w nich takie cechy, jak: szacunek dla innych, prawdomówność, uczciwość,
odpowiedzialność, pokojowe nastawienie do świata i ludzi. Powinny być one wyposażone
w taki system wartości, aby mogły same ocenić sytuację i podejmować racjonalne decyzje.
Pomocą w wychowaniu i kształtowaniu młodego człowieka może być lektura ciekawych
i wartościowych książek. Warto rozmawiać o książkach, wymieniać się opiniami,
dowiadywać się, co dziecko czyta i czy mu się to podoba. Aby być kompetentnym
przewodnikiem, a później partnerem dziecka w takich rozmowach, trzeba samemu
też czytać. Można wspólnie przeczytać dobrą książkę, ciekawy artykuł, które mogą skłonić
dziecko do refleksji i rozmowy o książkach, o życiu, o sprawach, które go interesują.

Szanowni Rodzice!
Zachęcajcie swoje dzieci do częstego sięgania po książkę,
do odwiedzania biblioteki i czytania!

Dlaczego warto czytać?
Czytanie to wiedza i mądrość
Dzięki czytaniu poszerza się nasza wiedza ogólna, odkrywamy to, co było dotychczas
nieznane i wnikamy w to, co chcemy poznać lepiej. Poprzez czytanie wzrasta poziom naszej
inteligencji i rozwijamy swoje zainteresowania. Osiągamy swobodę w myśleniu i mówieniu.
Czytanie to przygoda, która wciąga i skłania do myślenia
Czytając, wraz z bohaterami książek wyruszamy w podróż w czasie i przestrzeni. Razem
z nimi przeżywamy przygody, staramy się rozwikłać zagadki i dylematy, wyobrażamy sobie
świat, który rządzi się niesamowitymi prawami.
Czytanie pomaga, uczy empatii i wrażliwości
Książka ma wartość terapeutyczną. Pomaga w rozwiązywaniu problemów, nastawia
optymistycznie do otoczenia i uczy wrażliwości, współczucia, umiejętności dzielenia się
z innymi, tolerancji.
Czytanie kształtuje charakter i osobowość
Wiemy co jest dobre, a co złe. Przekłada się to także na naszą osobowość i na to jakimi
wartościami kierujemy się w życiu. Uczymy się moralności i etyki.
Czytanie to przyjemność,
Pomaga odprężyć się i zrelaksować.

Nauczyciel bibliotekarz Renata Chwesiuk

RODZICOM POLECAMY

W naszej bibliotece znajdą Państwo wiele ciekawych pozycji. Gorąco
zachęcamy do korzystania z naszych zbiorów. Rodzice naszych Uczniów mogą
wypożyczać książki na konto swoich dzieci. Znajdą u nas Państwo wiele
cennych publikacji. Oferujemy sporo tytułów, przy których można po prostu
odpocząć - powieści obyczajowe, kryminały, fantastykę historyczne.
Ale tutaj chcemy szczególnie polecić Państwu kilka książek, dzięki którym
mogą Państwo jeszcze lepiej wypełniać swoje życiowe powołanie - Rodzica,
Wychowawcy. Łatwiej porozumiewać się ze swoim dzieckiem, dostrzegać
problemy, nazwać je i radzić sobie z nimi.
Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną półkę, gdzie znajdą Państwo
między innymi pozycje o tytułach:

S. G. Mattis – „ Lęk i fobie nastolatków. Jak pomoc dzieciom przezwyciężyć
napady paniki?”
T. Dimoff – „ Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki”
C. Sanders – „Powrót nadziei. Jak sobie poradzić z cierpieniem i pustką
po stracie bliskiej osoby”
J. Leite – „ Wychowanie skutecznie. 10 przykazań dla rodziców”
F.Littauer – „ Jak współżyć z trudnymi ludźmi”
S. Guerin – „ Przemoc i prześladowanie w szkole. Skuteczne przeciwdziałanie
agresji wśród młodzieży”
J. Ranschburg – „ Lęk. Gniew. Agresja.”
M. Padovani – „ Uleczyć zranione uczucia. Jak przezwyciężać trudności
życiowe:”
E. Kosińska – „ Rodzice a szkoła”
B. Izydorczyk - „ W pułapce zaburzeń odżywiania. Jak zrozumieć anoreksję
i bulimię?”
J. Pyżalski – „ Agresja elektroniczna i cyber bullying jako nowe ryzykowne
zachowanie młodzieży”
A. Faber – „ Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”

