INFORMATOR
na rok szkolny 2019/2020

Biblioteka Pedagogiczna
w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych
w Środzie Śląskiej
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Oferta obejmuje stałe działania biblioteki:

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
 nowości z

zakresu literatury pedagogicznej
o dla nauczycieli, rodziców, uczniów
o katalog online – poe.powiat-sredzki.pl
 czasopisma metodyczne i naukowe
o nieodpłatnie dla nauczycieli zamawianie skanów artykułów
z blisko 200 tytułów czasopism gromadzonych przez DBP
 materiały elektroniczne
 czytelnia internetowa IBUK Libra
 wypożyczalnia programów i treści edukacyjnych na cd/dvd
 wypożyczalnia planszowych gier edukacyjnych
 wypożyczenia międzybiblioteczna
WSPARCIE DLA UCZNIÓW
 zajęcia

edukacyjne dla dzieci i młodzieży, m.in.:
o Wyszukiwanie informacji w zintegrowanym systemie bibliotecznym Aleph
o Wyszukiwanie i krytyczna ocena przydatności informacji w internecie
o Naukowe i popularnonaukowe czasopisma dostępne w sieci
o Otwarte zasoby edukacyjne - elektroniczne bazy pełnotekstowe
o Blog - jak zacząć, jak prowadzić i czego się wystrzegać?
o Jak powstała książka? – czyli od papirusu do iPada
 konkursy własne i zewnętrzne dla dzieci i młodzieży
 realizacja cyklicznych projektów edukacyjnych i czytelniczych:
o "Przedszkolak w Bibliotece"
o "Historie przy kawie"
o "Jak nie czytam, jak czytam"
WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK
 prowadzenie

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy
 prowadzenie Sieci Współpracy i Samokształcenia - Praca z Nowoczesnymi
Technologiami TIK
 nieodpłatne szkolenia dla nauczycieli różnych specjalności
 konsultacje indywidualne
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SWS - Nauczycieli Bibliotekarzy
Staramy się wspierać nauczycieli bibliotekarzy w pracy na rzecz ucznia i szkoły. Poprzez spotkania
w ramach sieci wspólnie doskonalimy nasze kompetencje, ale też dopingujemy do efektownych
i efektywnych działań bibliotecznych, doradzamy i dzielimy się swoimi doświadczeniami...

W roku szkolnym 2019/2020 zaplanowaliśmy następujące szkolenia metodyczne:

„Jacek mówi przepraszam” w bajce pt. "Magiczne słowo PRZEPRASZAM"
A. Lupy -Marcinowskiej - lekcja otwarta dla nauczycieli bibliotekarzy
- poniedziałek, 21-10-2019, godz. 12.30 - zmiana - termin podamy wkrótce na stronie biblioteki
Nauczyciele bibliotekarze mogą skutecznie wspomóc szkołę w działaniach wychowawczych.
Podczas lekcji otwartej - poprzez właściwy dobór lektury dla czytelników - pokażemy, jak
zwrócić uwagę dziecka na szkody, przykrości i smutek, jakie spowodować może złe zachowanie
wobec innych i odwrotnie – wdzięczność, radość a nawet szczęście, jakich doświadczamy, kiedy
jesteśmy dla innych mili, uczciwi i dobrzy.

„Prawo autorskie i licencje CC w szkole i bibliotece”
- poniedziałek, 02-03-2020, godz. 12.30
Zapoznanie nauczycieli bibliotekarzy z podstawami prawa autorskiego, z zakresem
dozwolonego użytku w edukacji, a w szczególności z zasadami wykorzystywania materiałów
pobranych z Internetu.

„Niekonwencjonalne metody promocji czytelnictwa”
- poniedziałek, 11-05-2020, godz. 12.30
Zajęcia posłużą poznaniu kreatywnych metod wspierania czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży, pozwolą odpowiedzieć na pytanie, jak otworzyć przed młodym czytelnikiem
możliwości kryjące się w książkach i jak umożliwić mu odkrywanie świata mediów wszystkimi
zmysłami. Jak tworzyć eventy czyli wydarzenia czytelnicze, lip duby, sleeveface, czytanie
w sieci ...

Proponujemy również konsultacje indywidualne z zakresu metodyki pracy bibliotecznej, organizacji
i uporządkowania zbiorów, prowadzenia dokumentacji bibliotecznej, realizacji zadań
dydaktycznych w bibliotece itp.
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SWS - Praca z Nowoczesnymi Technologiami TIK
Zachęcamy nauczycieli naszego powiatu do uczestniczenia w ciekawych warsztatach
komputerowych, ale także do wymiany doświadczeń oraz dzielenia się swoimi rozwiązaniami
dydaktycznymi z zakresu stosowania TIK na zajęciach.

W roku szkolnym 2019/2020 zaplanowaliśmy następujące warsztaty:

„Dynamiczne prezentacje - multimedialne inspiracje ”
- wtorek, 19-11-2019, godz. 13.30
Podczas spotkania uczestnicy poznają różnego rodzaju programy i aplikacje do tworzenia
multimedialnych materiałów edukacyjnych. Głównym zadaniem jest utworzenie
multimedialnego projektu np. zadania interaktywnego, plakatu czy biuletynu. Uczestnicy
zarejestrują się w serwisie genial.ly i utworzą interaktywne zadanie. Ponadto zapoznają się
z innymi aplikacjami, dzięki którym opracują ciekawe plakaty, biuletyny, tablice czy
prezentacje multimedialne (np. ThingLink, Canva, Sway, Postermywall, Padlet, Emaze).

„Bezpieczne korzystanie z Internetu. Jak ciekawie zorganizować Dzień
Bezpiecznego Internetu w szkole? ”
-wtorek, 27-01-2020, godz. 13.30
Co roku Polskie Centrum Programu Safer Internet zaprasza szkoły do włączenia się w obchody
Dnia Bezpiecznego Internetu! Zachęca do podjęcia inicjatyw promujących temat
bezpieczeństwa w Sieci wśród dzieci, młodzieży i rodziców w dowolnej formie: konferencji,
wykładów, zajęć warsztatowych, pogadanek, pikników, przedstawień... itp. Wszelkie
przedsięwzięcia związane z DBI mogą być realizowane przez cały miesiąc luty. Jak ciekawie je
zaplanować i przeprowadzić?- dowiesz się na szkoleniu.

„Pracuję w chmurze - łatwe i bezpieczne zarządzanie zasobami ”
- wtorek, 05-05-2020, godz. 13.30
Ty też jesteś w chmurze...choć być może o tym jeszcze nie wiesz. Jeśli masz popularne konto
Gmail - możesz korzystać z chmury. A może korzystasz z darmowych aplikacji polegających na
udostępnieniu swoich zasobów innym? Omawiane treści: środowisko Windows Live,
zarządzanie dokumentami - OneDrive, zarządzanie dokumentami - GoogleDrive, aplikacje
do udostępniania materiałów.

Proponujemy również konsultacje indywidualne z zakresu wykorzystania różnego oprogramowania
edukacyjnego, metod nauczania stosowanych na zajęciach IT, porad sprzętowych itp.
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WSPOMAGANIE dla nauczycieli
W miarę naszych możliwości staramy się zaprosić nauczycieli różnych specjalności do doskonalenia
swoich umiejętności dydaktycznych na szkoleniach realizowanych w bibliotece.

W roku szkolnym 2019/2020 zaplanowaliśmy następujące szkolenia metodyczne:

„Techniki zapamiętywania”
- wtorek, 17-12-2019, godz. 13.30
Techniki zapamiętywania rozwijane były od starożytności po dzień dzisiejszy, po to aby
pobudzając wyobraźnię, kreatywność, emocje i skojarzenia zwiększyć wielokrotnie moc
zapamiętywania. Podczas ćwiczeń uczestnicy wykorzystają różne sposoby i metody
zapamiętywania m .in. pozytywne emocje, odnoszenie do ja, historyjki obrazkowe, metoda
pierwszych liter, akronimy, łańcuch skojarzeń, technika sków zastępczych czy wyzwalacze.

„Przyjaciele czytania - jak pracować z lekturą”
- wtorek, 14-01-2020, godz. 13.30
Spotkanie z książką i o książkach, o zabawach słownych i pomysłach na czytanie. Szkolenie
warsztatowe, podczas którego poznają Państwo różne sposoby pracy z tekstem ułatwiające
uczniom czytanie książek, doskonalące rozumienie i analizę tekstu, pozwalające na łatwe
sprawdzenie wiedzy o lekturze, bohaterach, epoce itd. - czytanie wrażeniowe., Książki
Podróżniczki, czytanie ze zrozumieniem a nauczanie czytania ze zrozumieniem: sens, kontekst,
stawianie pytań OTWARTYCH!, opowiadanie, kreatywność,odwrócony alfabet, kreatywna
praca z lekturą, lapbook, wieszak lekturowy, książka w torbie, triorama, bransoletki, trimino –
generator pomysłów...

„Akademia trenera - jak wykorzystać kompetencje medialne uczniów?”
- wtorek, 21-04-2020, godz. 13.30
Przedstawienie działań wymagających współpracy środowiska szkolnego: kampania społeczna,
media w szkole: radiowęzeł, telewizja szkolna, gazetka szkolna, warsztat dziennikarski, blog
uczniowski, cyfrowa narracja, wykorzystanie mediów – przykłady pracy z uczniami.

„Awans zawodowy nauczyciela”
- wtorek, 19-05-2020, godz. 13.30
Podstawy prawne awansu, realizacja zadań, sprawozdanie, egzamin.

Proponujemy również konsultacje indywidualne z zakresu metodyki, dydaktyki, awansu
zawodowego, wykorzystania TIK na zajęciach...
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Biblioteka to:

Zapraszamy !
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