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Z życia naukowego

Zachęcam do zapoznania się z takimi publikacjami Pani Agnieszki Steur,
jak: Wojna w Jangblizaji, W Tamtym Świecie, Wojna w Jangblizji, W domu, Słowa do
użytku wewnętrznego, Niespodziewane spotkania Kwaska.
Podsumowując, chciałabym przytoczyć słowa Pani Idy Kucz:
nikt nie może kwestionować faktu, że dwujęzyczność to cenny nabytek, co potwierdzi każdy dwujęzyczny uczony. Najbezpieczniej jest powiedzieć, że to potencjalny
sprzymierzeniec, jednakże, podobnie jak z każdym przymierzem bywa, trzeba ją kultywować i wciąż cementować4.
Anna Schmidt

Sprawozdanie
z „Dnia Czytania” (Der Bundesweite Vorlesetag)
Poznań, 18 listopada 2016 roku
Od 2004 roku na terenie Republiki Federalnej Niemiec w trzeci piątek listopada – z inicjatywy gazety „Die Zeit“, Fundacji „Czytanie“ (Stiftung Lesen) oraz
Fundacji Niemieckich Kolei Państwowych (Stiftung Deutsche Bahn) – odbywa
się „Dzień Czytania” (Der Bundesweite Vorlesetag). Celem akcji jest akcentowanie znaczenia czytania dzieciom na głos już na wczesnym etapie ich rozwoju
(konfrontowanie ze słowem mówionym oraz pisanym), w procesie stymulowania rozwoju poznawczego, społeczno-moralnego i emocjonalnego dzieci, a w
tym m.in. rozwijania zdolności językowych, kształtowania systemu wartości,
empatii, uczenia tolerancji, wrażliwości na to co odmienne, a także koncentracji
uwagi, wyobraźni i twórczego myślenia. Nie do przecenienia jest wzbudzanie
motywacji dzieci przedszkolnych do nauki czytania i pisania, a starszych
uczniów do samodzielnego czytania książek, poszukiwania w nich informacji
oraz pokrzepienia emocjonalnego w sytuacjach trudnych. „Dzień Czytania” to
też ukazanie wagi rozwijania bliskości psychicznej dziecka z osobami czytającymi – dającej radość, poczucie bezpieczeństwa i wzmacniającej samoocenę.
Idea „Dnia Czytania” jest prosta: każdy kto lubi czytać na głos może to zrobić w przedszkolu, szkole, bibliotece, księgarni. Czytanie odbywa się również
w mniej standardowych miejscach, jak np. pływalnie, muzea, promenady handlowe w centrach miast. Do akcji tej na terenie RFN włącza się wiele tysięcy
osób, w 2014 roku było ich 83 000, a w 2015 roku liczba lektorów przekroczyła
100 000 osób, wśród których – szacuje się – było ponad 1300 polityków i prominentów.
__________________
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18 listopada 2016 roku „Dzień Czytania” świętowany był także w Poznaniu,
w Dwujęzycznym Niepublicznym Przedszkolu „Malta”, znajdującym się przy
ulicy Brzeskiej, które opiera się na pedagogicznej koncepcji Froebla, realizowanej w języku polskim i niemieckim.
Na zaproszenie Dyrekcji Przedszkola do akcji włączyli się pracownicy Zakładu Edukacji Dziecka: prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska i mgr Katarzyna Arciszewska. We wspólnym czytaniu wzięła udział żona Prezydenta Miasta Poznania – Joanna Jaśkowiak oraz przedstawiciele firmy Volkswagen,
rodzice i uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły podstawowej. Dzieciom czytano
bajki, baśnie, opowiadania, wiersze w języku polskim i niemieckim. „Dzień
Czytania” świętowano wspólnie z innymi placówkami grupy Froebel: z Niemiec, Turcji i Australii. Dzieci łączyły się z tymi placówkami poprzez skype’a.
Zakład Edukacji Dziecka WSE UAM – współpracujący z przedszkolem
„Malta” – otrzymał już zaproszenie na kolejne listopadowe „Święto Czytania”.

Katarzyna Arciszewska

