
Oferta doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy szkolnych 
w roku szkolnym 2021/2022



FORUM NAUCZYCIELI
BIBLIOTEKARZY SZKOLNYCH

4  spotkania w roku szkolnym

listopad/grudzień 2021 r. - pierwsze spotkanie

seminarium „Filozofowanie z uczniami sposobem 

na wychowywanie do prawdy i dobra”

(forma zdalna)



STACJONARNE (LUB ZDALNE) SPOTKANIA WARSZTATOWE



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 9 tematów
warsztaty odbywają się w kameralnych grupach (maks. 10 - osobowych) 

z zachowaniem reżimu sanitarnego



WARSZTATY KOMPUTEROWE 
- wybrane tematy 

• Genial.ly - podstawy tworzenia interaktywnych materiałów edukacyjnych

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

internetową

• Flipgrid - swobodna dyskusja w wirtualnej przestrzeni

razem 11 tematów
warsztaty w maks. 6 - osobowych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego



Aby uczestniczyć w warsztatach należy wypełnić 
ELEKTRONICZNY formularz rejestracyjny.

O terminie rozpoczęcia warsztatu każdy zainteresowany zostanie poinformowany 
indywidualnie.

Uczestnik otrzymuje potwierdzenie udziału w warsztacie.



SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
„Wykorzystanie TIK w pracy 

nauczyciela bibliotekarza szkolnego”

nabór na rok szkolny 2021/2022



ZASADY BEZPIECZNEGO UCZESTNICTWA 
W STACJONARNYCH SZKOLENIACH 

organizowanych przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną 
im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie w jej siedzibie

(oprac. w oparciu o Rozp.RM z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021, poz. 861) 

oraz wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny, 
obowiązujących od 1 września 2021 r.)



CYKL SPOTKAŃ
„Wychowanie przez czytanie”

28 września 2021 r. (wtorek), godzina 14:00 -

spotkanie z Antonim Liberą

• Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Olsztynie
• Wydarzenie organizowane wspólnie z Warmińsko-Mazurskim 

Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
• Zapisy na stronie internetowej W-M BP w Olsztynie



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 (m.in. „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



Interaktywne prezentacje online 
poświęcone nowościom wydawniczym



„CO W PRASIE PISZCZY”  
- cykl videocastów

- przegląd czasopism przydatnych 
w pracy nauczyciela i bibliotekarza 

(w formie filmu do wielokrotnego obejrzenia) 

raz na 2 miesiące,  
kolejny przegląd - październik 2021 r.



PATRONI 2021 ROKU 
Wydarzenia



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.

Prowadzenie zajęć edukacyjnych rozpocznie się od października 2021 r. 
Zapisy grup uczniów przyjmuje Wydział Wspomagania Edukacji:

tel. 89 527 25 86 w.122; wspomaganie@wmbp.olsztyn.pl 



INNE INICJATYWY

PUBLIKACJA ELEKTORNICZNA 
„Kreatywny e-book”. 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2021 w województwie 
warmińsko - mazurskim



Grupa dla nauczycieli bibliotekarzy 
Orientacja. Biblioteka 

na portalu społecznościowym FB



STRONA INTERNETOWA
www.wmbp.olsztyn.pl

Działy:

Forum bibliotekarzy
Nauczyciele bibliotekarze

Bibliotekarze polecają
ikony: Fb, Instagram, Ibuk, Moodle



SUBSKRYBUJ
Newsletter biblioteczny

www.wmbp.olsztyn.pl



Osoba do kontaktu 
z bibliotekarzami szkolnymi

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

tel. (89) 527 39 41 w.103


