Propozycja zadania w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami
pozarządowymi na 2016 rok”

Wyrównywanie
szans
edukacyjnych
poprzez
prowadzenie
zorganizowanych akcji społecznych promujących czytelnictwo oraz szachy
wśród społeczności przedszkolnej, szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Systematyczne czytanie, w tym czytanie rodzinne oraz nauka i gra w szachy, mają ogromne
znaczenie dla wszechstronnego rozwoju młodego człowieka.
Do najważniejszych zalet można zaliczyć: poprawienie koncentracji, rozwijanie pamięci
i logicznego myślenia, pobudzanie kreatywności i wyobraźni, nauka cierpliwości,
determinacji i konsekwencji. Mogą stanowić źródło pożytecznej rozrywki i tym samym
wpływać na ograniczenie korzystania z gier komputerowych, Internetu i telewizji,
przeciwdziałać nałogom. Ponadto czytanie i gra w szachy w rodzinie pogłębia relacje, które
stanowią fundament dobrego rozwoju dzieci.
Jako organizatorzy konkursu "Wielka Liga Czytelników" obserwujemy wielki wpływ tego
projektu na zaangażowanie rodziców i uczniów.
W konkursie tym, trwającym od października, brało udział ponad 2000 uczniów wraz
z rodzinami, z całej Polski. Ponad 600 z nich przeczytało w tym czasie co najmniej po 12
książek. Najaktywniejsi uczestniczyli w półfinałach. Dzięki współpracy z wieloma ośrodkami
kulturalnymi, testy półfinałowe były pisane w 46 miejscach w Polsce (w 15 województwach).
Pisało je 517 osób tworzących 213 drużyn. Drużyny, które zdobyły najwięcej punktów i tym
samym prezentowały najwyższy poziom współpracy w grupie, zapamiętywania tekstu,
czytania ze zrozumieniem – awansowały do wielkiego finału zorganizowanego
w Katowicach. Do naszego miasta przyjechały rodziny finalistów z różnych zakątków Polski,
z województw: podlaskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, podkarpackiego,
małopolskiego. Co ciekawe, do Katowic przybyli również uczestnicy Wielkiej Ligi
Czytelników, którzy ukończyli zmagania na wcześniejszym etapie.
Natomiast jako nauczyciel bibliotekarz, obserwuję ogromny wpływ systematycznej gry
w szachy na rozwój dzieci. Naukę gry prowadzę na przerwach, a także w ramach Klubu
Przyjaciół Biblioteki. Opracowałem wstępną wersję projektu "Szachy na poziomie", dzięki
któremu dzieci drobnym krokami dochodzą do umiejętności gry w szachy. Zdobywają
kolejne "poziomy" doskonałości. Fascynujące jest obserwowanie dzieci, które w szybki
sposób robią bardzo duże postępy - zwłaszcza w koncentracji, logicznym myśleniu, pamięci.
Jestem przekonany, że warto ten projekt rozpowszechnić w katowickich przedszkolach
i szkołach.
Upowszechnianie czytania książek i gry w szachy jest wspaniałym sposobem na podniesienie
poziomu edukacji w społeczeństwie. Takie wartościowe spędzanie czasu wpływa na rozwój
intelektualny, emocjonalny, psychiczny, naukowy. Systematyczne czytanie i gra w szachy
w rodzinie przyczyniają się do zwiększenia szans edukacyjnych. Kluczowym elementem
wysokich efektów edukacyjnych jest wewnętrzna motywacja do nauki, zaciekawienie dziecka
światem. Takie efekty występują wśród uczniów, którzy systematycznie czytają, grają
w szachy.
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