
29 września 2020 r.



FORUM NAUCZYCIELI
BIBLIOTEKARZY SZKOLNYCH

4  SPOTKANIA W ROKU SZKOLNYM

listopad/grudzień 2020 r. - pierwsze spotkanie 

(forma stacjonarna lub zdalna)





WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE 
- wybrane tematy 

• Bajkoterapia jako metoda wspierająca rozwój dziecka

• Edukacja regionalna w bibliotece. Jak zainteresować dzieci i młodzież historią swojej 
małej ojczyzny?

• Słowo ma moc! Jak nadać swojej wypowiedzi siłę i blask?

razem 8 tematów



WARSZTATY Z ZAKRESU TIK 
- wybrane tematy 

• Genial.ly – podstawy tworzenia interaktywnych materiałów edukacyjnych

• Sites Google (witryny Google) w edukacji – szybki i prosty sposób na efektowną 

stronę internetową

• Tworzenie i edycja filmów w programie Microsoft Zdjęcia  

razem 8 tematów
warsztaty w max. 6 osobowych grupach







zgłoszenia do końca tygodnia - tik@wmbp.olsztyn.pl



Spotkanie organizacyjne sieci - pierwsza połowa października

Genial.ly - aplikacja do tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych

Część I - podstawowe funkcjonalności platformy (wstępny termin 24. X)
Część II - zaawansowane funkcje programu (19.XI) - Agnieszka Halicka, ambasadorka 
Geniall.y, certyfikowany edukator Microsoftu, członek grupy Superbelfrzy.rp



CYKL SPOTKAŃ
„Funkcjonalna i inspirująca szkoła. 

Nowatorskie rozwiązania we współczesnej szkole”

7 października 2020 r., godzina 12:00 

konferencja poświęcona krytycznemu myśleniu oraz narzędziom TOC w edukacji 

„Myśl krytycznie - działaj sprawnie!”

konferencja zdalna



CYKL SPOTKAŃ
„Wychowanie przez czytanie”

Spotkania z Antonim Liberą, Anną Piwkowską

(druga połowa października 2020 r.)

spotkania stacjonarne



E-learningowa platforma 
W-MBP w Olsztynie

• interaktywne materiały edukacyjne dla ucznia i nauczyciela oraz wybrane źródła internetowe 
(część usług dla nauczycieli posiadających aktualną kartę biblioteczną)

• kursy z zakresu TIK (min. „Atrakcyjna grafika w programie Canva”, „Karty pracy w Wizer.me”, 
„Interakcje na platformie Mentimeter”)

korzystanie z materiałów i kursów jest możliwe 
po utworzeniu konta na platformie moodle.olsztyn.pl



Dział - Bibliotekarze polecają







KONSULTACJE WARSZTATOWE

Indywidualne konsultacje warsztatowe, obejmujące całokształt zagadnień
związanych z pracą biblioteki, są udzielane po skontaktowaniu się
z pracownikiem merytorycznym W-MBP.

szczegółowe informacje na stronie internetowej



ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Różnego typu zajęcia edukacyjne: aktywizujące czytelnictwo, kształtujące 
kompetencje bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, 
biblioterapeutyczne, z edukacji regionalnej i inne.

zapisy - początek października 2020 r.

realizacja - od 2 listopada 2020 r.





STRONA INTERNETOWA
www.wmbp.olsztyn.pl

DZIAŁY:

Forum bibliotekarzy

Nauczyciele bibliotekarze



WYBRANE DZIAŁY 
ZE STRONY INTERNETOWEJ

• Nauczyciele bibliotekarze - Przydatne materiały/Biblioterapia i bajkoterapia, Bezpieczeństwo 
w sieci, Praca zdalna

• Bibliotekarze polecają - Interaktywne prezentacje on-line, Recenzje książek, Videocasty, 
Webinaria 

• Nowe ikony na stronie internetowe: FB, Instagram, Ibuk, Moodle



INNE INICJATYWY

• STWÓRZ Z NAMI E-BOOK 

• konkurs literacki 



PRAWO AUTORSKIE W PRACY ZDALNEJ 
NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

• Webinaria - Youtube - Natalia Mileszyk (29.09.2020, godz. 17:00 webinar na Fb -

Centrum Cyfrowe, Prawo autorskie w sieci. Co musisz wiedzieć)

• Konsultacje - mwisniewska@wmbp.olsztyn.pl lub tik@wmbp.olsztyn.pl 

• Legalna Kultura/Strefa edukacji/Prawo autorskie w szkole - odpowiedzi prawnika



KONTAKT Z BIBLIOTEKAMI SZKOLNYMI

Maria Wiśniewska:

e-mail: mwisniewska@wmbp.olsztyn.pl, 

tel. (89) 527 39 41 w.103


