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PLAN PRACY SIECI I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY 

 

SPOTKANIE CELE SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA 

 
 
 

SPOTKANIE I 
KONFERENCJA 

OTWARCIA 

- przedstawienie idei działania wszystkich sieci współpracy i 
samokształcenia nauczycieli, 
- poznanie zasad funkcjonowania sieci w powiecie 
głogowskim, w tym zasad finansowania doskonalenia, 
- diagnoza potrzeb edukacyjnych członków sieci, 
- opracowanie planu i harmonogramu pracy sieci na podstawie 
diagnozy potrzeb 

I. konferencja 
Program konferencji: 

1. Zasady funkcjonowania sieci 
współpracy i samokształcenia w 
powiecie głogowskim – pani Barbara 
Krzywulicz 

2. Zasady dofinansowania szkoleń przez 
dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych – pani Barbara 
Krzywulicz 

3. Rola Biblioteki Pedagogicznej w 
Głogowie we wspomaganiu 
bibliotekarzy szkół miasta i powiatu. 

4. Diagnoza potrzeb sieci. 
Analiza wyników diagnozy potrzeb 
sieci współpracy i samokształcenia dla 
nauczycieli bibliotekarzy. 
III. opracowanie planu pracy sieci 
współpracy i samokształcenia dla 
nauczycieli bibliotekarzy 



Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie 

ul. Jedności Robotniczej 10                  e-mail: bpglo@o2.pl; 

67-200 Głogów                                     glogow@dbp.wroc.pl 

www.bpglogow.blogspot.com                tel./fax 076 72-72-598 

 

 

SPOTKANIE II 
 

TIK 

- wskazanie sposobów i możliwości wykorzystania smartfonów 
i tabletów w edukacji, 
- poznanie bezpłatnych aplikacji mobilnych przydatnych w 
edukacji, 

Warsztaty 
„Zrób pierwszy krok do mobilności – aplikacje 

i narzędzia” 
- model BYOD 

- prezentacja narzędzi do zbierania 
danych,inforamcji zwrotnych (testy, quizy, 

cyfrowa burza mózgów, ankiety) 
- przedstawienie aplikacji do edycji zdjęć, 

- przykłady gier edukacyjnych. 
SPOTKANIE III 

 
Warsztat nauczyciela 

bibliotekarza 
 

- rozbudzenie potrzeby pogłębienia wiedzy z zakresu 
biblioterapii wśród głogowskich nauczycieli bibliotekarzy; 
- wskazanie, że biblioterapia może stanowić dla nauczyciela 
dodatkowe  źródło inspirujące go do podejmowania 
niekonwencjonalnych rozwiązań dydaktyczno-
wychowawczych; 
- wskazanie możliwości wprowadzania do programów 
profilaktyczno-wychowawczych wybranych technik 
biblioterapeutycznych; 
- wskazanie materiałów metodycznych do prowadzenia zajęć 
dla uczniów i młodzieży szkolnej z elementami biblioterapii; 

Warsztaty 
Biblioterapia w pracy nauczyciela 

bibliotekarza 
(dobre praktyki) 

SPOTKANIE IV 
 

 Warsztaty z ekspertem 

- serwisy internetowe, 
- e-learning, 
- tablet w nauczaniu 

Warsztaty 
„Nowoczesna szkoła” 

Koordynator Sieci Urszula Lewocka 


