
OFERTA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH 
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019



Do artykułu 6 ustawy Karta Nauczyciela  wprowadzono z dniem 1.09.2018r. 
punkt 3a  mówiący o obowiązku doskonalenia zawodowego nauczyciela.

Art. 6

Nauczyciel obowiązany jest:

3a) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły.

(art. 6 pkt 3a Dz.U. z 2018, poz. 967 ze zm.)



FORUM NAUCZYCIELI
BIBLIOTEKARZY SZKOLNYCH

4  SPOTKANIA W ROKU SZKOLNYM

Listopad 2018 r. - pierwsze spotkanie



WARSZTATY 
BIBLIOTEKARSKIE  



Czytelnia w chmurze

Korzystanie z platformy pełnotekstowych książek elektronicznych:

Ibuk Libra (logowanie, własna półka - opcje imożliwości, wyszukiwanie

wewnatrztekstowe), Academica, Polona, zasoby wybranych bibliotek

cyfrowych.



Interpretacja tekstu literackiego 
w perspektywie interdyscyplinarnej 

Nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych

Edukacja teatralna jako forma kształtująca "bycie w świecie" najmłodszych 
uczestników kultury. Funkcje edukacji teatralnej. Różne sposoby czytania 
tekstu literackiego z wykorzystaniem formuły teatralnej. Interpretacja tekstu 
literackiego w czarnym teatrze.



INNE TEMATY

• Lapbook jako forma nauki poprzez zabawę

• Dialog ucznia z nauczycielem o książce zaproszeniem 
do myślenia i kreatywnego odczytywania tekstu literackiego 

• Warsztaty dotyczące metodyki pracy bibliotecznej



Aby uczestniczyć w warsztacie należy wypełnić ELEKTRONICZNY formularz rejestracyjny.

O terminie rozpoczęcia warsztatu każdy zainteresowany zostanie poinformowany 
indywidualnie. 

Uczestnik otrzymuje potwierdzenie udziału w warsztacie.



WARSZTATY Z ZAKRESU TIK
Nowe tematy

1. Microsoft Exel 2013 w pracy nauczyciela - podstawy 

2. Tworzenie infografiki w programie Canva



WARSZTATY Z ZAKRESU TIK

Cyfrowe ABC obsługi komputera i Internetu dla osób 60+

1. Podstawowe wiadomości o komputerach

2. Edycja tekstu w programie Microsoft Word 2013

3. Obsługa Internetu - praca  przeglądarką i wyszukiwarką, pocztą elektroniczną



Aby uczestniczyć w warsztacie należy wypełnić ELEKTRONICZNY formularz rejestracyjny.

O terminie rozpoczęcia warsztatu każdy zainteresowany zostanie poinformowany indywidualnie. 

Uczestnik otrzymuje potwierdzenie udziału w warsztacie.



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 BIBLIOTECZNE

Różnego typu zajęcia biblioteczne: aktywizujące czytelnictwo, kształtujące kompetencje

bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, biblioterapeutyczne, z edukacji

regionalnej i inne.



STRONA INTERNETOWA

DZIAŁY:

• FORUM BIBLIOTEKARZY

• DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY 



KONTAKT Z BIBLIOTEKAMI SZKOLNYMI:

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

tel. (89) 527 39 41 w.103


