2 EDYCJA
O akcji
Dane liczbowe:



600 szkół z woj. podlaskiego wzięło udział, pozyskano 428 Mecenasów Wiedzy, 331
uczniów nadesłało 380 recenzji w ramach akcji „Czytam, bo lubię”, 195 prac wpłynęło
na konkurs „Moje pasje, moje stypendium”. Czytaj całość podsumowania

Wykaz artykułów



Czytam, więc wiem. Ruszyła druga edycja akcji
Podsumowanie II edycji kampanii "Czytam, więc wiem"

Treści artykułów
Czytam, więc wiem. Ruszyła druga edycja akcji
Dodano: 3 września 2013, 13:13
Po ubiegłorocznym sukcesie ponowne organizujemy akcję promującą czytelnictwo wśród dzieci i
młodzieży. Razem możemy zbudować społeczeństwo wiedzy. Szkoły, które włączą się do akcji
otrzymają prenumeratę papierowych i elektronicznych wydań gazet.
Myślę, że akcja się udała. Z tego, co widziałem, zainteresowanie nią było duże – tak Jerzy Kiszkiel,
podlaski kurator oświaty, ocenił pierwszą edycję naszej kampanii społecznej "Czytam, więc wiem”.
Na to liczymy także w tym roku. Po raz drugi przystępujemy do akcji, która cieszyła się dużym
zainteresowaniem uczniów, nauczycieli, bibliotekarzy oraz dyrektorów szkół. Jej celem jest przede
wszystkim promocja czytelnictwa, a co za tym idzie kształtowanie społeczeństwa wiedzy i
społeczeństwa obywatelskiego.
Zasady są proste: szkoły otrzymają od nas prenumeratę wydań papierowych i elektronicznych. "Kurier
Poranny” trafi do szkół w Białymstoku oraz na terenie powiatów: białostockiego, bielskiego,
hajnowskiego, sokólskiego. "Gazeta Współczesna” natomiast będzie dostarczana do szkół w Łomży i
Suwałkach oraz na terenie powiatów: augustowskiego, grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego,
monieckiego, sejneńskiego, siemiatyckiego, suwalskiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego.
Co tydzień, od wtorku 10 września do gazet będziemy dołączać specjalny dodatek "Wiem”.
Zamieszczamy w nim ciekawostki naukowe, wyniki najnowszych badań, wywiady z ciekawymi ludźmi
ze świata nauki. Dodatek przyda się zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Ci pierwsi mogą w nim
poszukać inspiracji, jak uatrakcyjnić zajęcia. Młodzi natomiast mają możliwość poszerzenia wiedzy, czy
rozwijania swoich naukowych zainteresowań.

Podobnie jak w poprzednim roku będziemy również wspierać szkoły w ich działaniach, promujących
czytelnictwo oraz chęć zdobywania wiedzy. Zamierzamy to robić poprzez prezentację najciekawszych
akcji społecznych, prężnie działających kół naukowych. Na naszych łamach będziemy publikować także
napisane przez uczniów recenzje książek. Zachęcamy młodych Czytelników do tego, by dzielili się z
nami swoimi spostrzeżeniami na temat przeczytanych książek. Mogą to być szkolne lektury, nowości,
czy ulubione książki. Wiem w liczbach:
955 - szkół z województwa podlaskiego wzięło udział w pierwszej edycji naszej kampanii
400 - tylu pozyskaliśmy Mecenasów Wiedzy
339 - recenzji nadesłało do nas 320 uczniów w okresie od grudnia 2012 roku do maja 2013
145 - tyle prac od podlaskich uczniów otrzymaliśmy w konkursie "Moje pasje moje stypendium”
W poprzednim roku aktywność uczniów przeszła nasze oczekiwania. Od grudnia do końca maja, bo
tyle trwała ta akcja, otrzymaliśmy 339 recenzji. Niektórzy autorzy przesyłali nam po kilka swoich prac.
Zachętą do aktywności był też konkurs "Moje pasje, moje stypendium”, który przeprowadziliśmy w
ubiegłym roku. Jego celem było wsparcie uczniów mających ciekawe pasje. Pieniądze ze stypendiów
miały im pomóc je realizować. Także w tym przypadku zainteresowanie młodych było ogromne.
Otrzymaliśmy 145 prac. Niektórzy autorzy w niezwykle ciekawy sposób przedstawiali swoje
zainteresowania.
Jesteśmy otwarci także na Państwa pomysły. Na propozycje, pytania, sugestie czekamy już pod
adresem mailowym wiem@mediaregionalne.pl.

Kampanię społeczną "Czytam, więc wiem” rozpoczęliśmy we wrześniu ubiegłego roku. W tym roku
zamierzamy dotrzeć do ponad 600 szkół (gazeta trafia do całego zespołu szkół znajdującego się pod
jednym adresem, a nie do każdej jednostki w zespole, jak to miało miejsce rok temu).
Źródło: Kurier Poranny, Gazeta Współczesna

Podsumowanie II edycji kampanii "Czytam, więc wiem"

Podsumowanie zostało wygłoszone przez p. Annę Siemieniuk (Dział Marketingu Media Regionalne Sp. z
o.o.) podczas konferencji nauczycieli bibliotekarzy, która odbyła się 10 czerwca 2014r. w Centrum
Edukacji nauczycieli w Białymstoku.

„Kurier Poranny” i „Gazeta Współczesna”,

zachęcone pozytywnymi doświadczeniami

z I edycji

projektu, w roku szkolnym 2013/2014 roku realizowały II edycję kampanii społecznej "Czytam, więc
wiem”.
Kampanię skierowaliśmy do uczniów, nauczycieli i dyrektorów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego, a jej celem była przede wszystkim promocja
czytelnictwa książek i gazet.
W II edycji kampanii wzięło udział prawie 600 szkół z województwa podlaskiego.
Kampania, podobnie jak w ubiegłym roku, prowadzona była na łamach naszych dzienników - „Kuriera
Porannego” oraz „Gazety Współczesnej”, a także na stronach specjalnego serwisu „wiem” na portalu
www.poranny.pl i www.wspolczesna.pl.

Każda ze szkół uczestniczących w projekcie otrzymywała zestaw prenumeraty „Kuriera Porannego” lub
„Gazety Współczesnej”, złożony z wydań papierowych i elektronicznych dzienników.
Szkoły w każdy wtorek otrzymywały także, tak jak w pierwszej edycji, specjalny tygodnik WIEM
Nauka Polska Świat, stworzony z myślą o uczniach i trafiający jedynie do szkół, opracowywany na
bazie materiałów z serwisu PAP Nauka w Polsce.
DZIAŁANIA W RAMACH KAMPANII
Codziennie na łamach obu naszych dzienników promowaliśmy czytelnictwo i edukację:opisując akcje
promujące czytelnictwo prowadzone w szkołach i instytucjach,




prowadząc cykl o systemach edukacyjnych

w innych krajach,

zamieszczając poradniki dla nauczycieli i rodziców, w tworzeniu których pomagało nam Centrum
Edukacji Nauczycieli.

Zakończyliśmy także dwa konkursy, które organizowaliśmy dla uczniów:



„Moje pasje, moje stypendium”, w rezultacie którego przez cały rok szkolny 9 uczniów otrzymuje
od nas co miesiąc 100 zł stypendium



„Czytam, bo lubię”, w której uczniowie polecali sobie nawzajem ciekawe lektury, a my najlepsze
z ich recenzji publikujemy na łamach.

MECENASI WIEDZY
Nie zapominaliśmy również o mecenasach wiedzy – lokalnych firmach, które były z nami i dzięki
którym gazety trafiały do szkół. Im także oddawaliśmy nasze łamy, przybliżając profil działalności i
motywy, jakimi kierowały się, fundując szkołom prenumeratę.
W II edycji kampanii wzięło udział ponad 600 szkół z województwa podlaskiego.
Pozyskaliśmy dla nich 428 Mecenasów Wiedzy, czyli firm, które fundowały prenumeratę gazet
szkołom.
331 uczniów w okresie październik 2013r. - maj 2014r. nadesłało do nas 380 recenzji w ramach akcji
„Czytam, bo lubię”
W konkursie „Moje pasje, moje stypendium” otrzymaliśmy od uczniów 195 prac.
Codziennie na łamach Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej promowaliśmy czytelnictwo –
poświęciliśmy na to w sumie ponad 200 pełnych stron w każdym z naszych tytułów.
PODZIĘKOWANIE ZA WSPÓŁPRACĘ
Dziękujemy Państwu za udział i aktywne uczestnictwo w kampanii, za zgłaszanie ciekawych
inicjatyw

i prezentację oryginalnych pomysłów zachęcających i motywujących młodzież do czytania.

Najciekawsze z nich publikowaliśmy i promowaliśmy na łamach naszych dzienników oraz stronach
serwisu
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Szkoły, które nadesłały wiele ciekawych materiałów i które chcemy tu wyróżnić, to m.in.: Zespół
Szkół

Technicznych

i

Ogólnokształcących

z

Białegostoku,

Zespół

Szkół

Gastronomicznych

z

Białegostoku, Gimnazjum nr 2 w Augustowie, czy Szkoła Podstawowa z Suchowoli. W recenzjach, już
drugi rok z rzędu, przodował Zespół Szkół z Szumowa.

Mamy nadzieję, że w kolejnych edycjach projektu będziemy rozwijać tę współpracę. Z przyjemnością
chcemy przekazać bibliotekom, które z nami współpracowały, zwłaszcza przy akcji „Czytam, bo lubię”,
pakiety książek. Są wśród nich:

















































Zespół Szkół w Szumowie
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Moczydłach
Szkoła Podstawowa w Miastkowie
Szkoła Podstawowa nr 37 w Białymstoku
Zespół Szkół Nr 3 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 47 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 19 w Białymstoku
Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce
Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa w Rutkach
Zespół Placówek Oświatowych w Suchowoli
Zespół Szkół w Dubinach
Zespół Szkół w Sobolewie
Zespół Szkół w Gródku
Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem
Gimnazjum nr 2 w Augustowie
IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
Szkoła Podstawowa w Święcku Wielkim
Zespół Szkół Budowlano - Geodezyjnych w Białymstoku
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Białymstoku
Zespół Szkół Samorządowych w Janowie
Szkoła Podstawowa w Jaziewie
Szkoła Podstawowa w Jedwabnem
Zespół Szkół Samorządowych w Augustowie
Zespół Szkół w Przytułach
Szkoła Podstawowa Nr 26 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa w Starym Zakrzewie
Szkoła Podstawowa w Uhowie
Zespół Szkół Nr 5 w Białymstoku
Zespół Szkół w Filipowie
Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łomży
Publiczne Gimnazjum nr 7 w Białymstoku
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie
Zespół Szkół Mechanicznych CKP nr 2 w Białymstoku
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
Zespół Szkół w Jaświłach
Zespół Szkół w Jeleniewie
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Wasilkowie
Szkoła Podstawowa w Nowokorninie
Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku
Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku
Zespół Szkół nr 7 w Suwałkach
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku
Zespół Szkół w Dziadkowicach
Zespół Szkół w Sokołach
Gimnazjum w Gibach














Publiczne Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku
Szkoła Podstawowa nr 28 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa nr 44 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej
Szkoła Podstawowa w Poćkunach
X LO w Białymstoku
Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku
Zespół Szkół w Czyżewie
Zespół Szkół w Kleosinie
Zespół Szkół w Sokółce

